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 پیشگفتاری بر مصاحبه حاضر

وقت آن رسیده که کاری کرد، نمی شود نشست، نمی شود انتظار را، نمی شود انفعال را و عدم انتخاب را کرد                          

روی سخن به هیچ روی به سمت آنان نیست که نمی دانند انتخاب سیاسی چیست، یا آنها که                   .  سیاستِ خویشتن 

روی سخن به سمت عده      .  داغ انقالبی گری را بر پیشانی ندارند، که اگر داشتند موضوعیت بحث ما چنین نبود                 

روی سخن ما، بر شانه و تکیه گاِه        .  قلیلی از مدعیان تغییر است، شاید بتوان گفت حتی عده کمتری از این مدعیان

مقاومت در نزد ما نه فقط عصیان روحیات اعتراضی بالقوه موجود، که فی الواقع نتیجه               .  قنداق سالح مقاومت است   

آگاهی سیاسی ای که در موقعیت مقاومت قرار داده شده، در سنگرها و               .  تبلور و پویندگی آگاهی سیاسی ماست     

 .آنجائی که سربازوار و یا به تعبیری فدائی وار می توان جنگید

بگذارید بی پرده سخن بگوئیم؛ هدف متن حاضر نه ایده ی ناب است و نه استراتژی ای تبیین شده و روشن را                          

تبلیغ می کند، بلکه زمینه ساز پرسشگری در بین نیروی های انقالبی نوین برای برساختن انقالبی گری و سازمان                   

نه برای آنها که فقط آگاهِی مقاومت و مبارزه را در نزد خویشتن با سطوح مختلف کیفی                      .  یابی روشمند است  

ندارند، بلکه برای آنها که انرژی پرداختن و واقعیت بخشی افکار خود را نیز دارا بوده و نه تنها در انرژیک بودن وجه 

تمایز خویش را معیین می کنند، که حتی آگاهی شان را نیز نتیجه ی برآمد مبارزه سیاسی خودشان در دوران                       

 .کنونی جامعه دانسته و بدین تعبیر تنها آنها هستند که می توانند روزنه امیدی به سوی تغییر باشند

آحاد جامعه کنونی یا درگیر آلترناتیوهای نئولیبرالی سیاسی است و یا افتاده در دام فرهنگ عقب افتاده ی آن، که        

در عصر حاضر هیچ قهرمانی به      .  به وضوح و در ارتباط افراد جامعه با یکدیگر و به صورت روزمره قابل رویت است                

صورت ناخودآگاه پا به صحنه مبارزه نمی گذارد، مگر اینکه نتیجه جانبازی هایش دستاری شود در نفع                            

و از سوئی دیگر آلترناتیوهای رهائی بخِش تا کنون موجود نیز عدم انطباق خویش را در دنیای واقعی                  .  ضدقهرمانان

و هژمونیک شدن جریانات دست راستی و         88سال تداوم بی نتیجه اثبات نموده اند و جنبش سال             02و بر اساس    
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حداقل گرایش دوم یعنی فاشیسم آریائی که در خیابانهای          .  گاهًا فاشیستی بر شرایط جامعه دال این حرف است         

تهران شعار نه غزه و نه لبنان را سر می داد توانست این عمل را به سادگی به انجام رسانده و خود را از سطح چند                     

 .تلویزیون سلطنت طلب و فاشیستی به یک گرایش عمومی ارتقاء دهد

از سوی دیگر و آن بخشی از جامعه که خود را در مورد آینده این جامعه سهیم دانسته، بر اساس اختناق موجود و                       

تک قطبی شدن انتخاب های سیاسی، که فقط در حوزه راست و راست ترین ها اتفاق می افتد، گاه از انتخاب                          

اصالح طلبان به سمت فاشیسم و گاه از سمت فاشیسم به سمت پذیرش آلترناتیوهای جنگی حرکت می کند و                      

تمامی این ها به باور ما از آن روی است که چپ، سیاست های انقالبی و علی الخصوص کمونیست ها به هیچ وجه                  

 . در جایگاه مورد انتخاب سیاسی واقع شدن از سوی خلق ستم دیده نبوده اند

آیا در بطن چنین شرایطی نمی توان اذعان داشت که وضعیت حرکت های سیاسی در ایران و براساس شرایط زاده          

ی اختناق موجود، که نه به سوی ترقی و دموکراتیزه شدن که هر لحظه به سمت پرتگاه های خطرناک تاریخی                       

حرکت می کند همان دوران رخوت سیاسی است؟ و آیا در چنین شرایطی بازخوانی تاریخ چپ رادیکاِل معتقد به                    

مبارزه مسلحانه، همانها که سنتی و متوهم خوانده شدن، ضرورت ندارد؟ همانها که توده های تحت ستم اگر بر                      

مسند قدرتشان ننشاندند، که حداقل ثمره جانبازی هایشان، حلقه توده های دهها هزار نفری بر دور انقالبی گری و 

و این امر تا بدانجا پیش رفت که حکومت جمهوری اسالمی، نتیجه برآمد آن جنبش و کادرهایی                  .  رادیکالیسم بود 

که از دل آن بیرون آمده بودند را هیچگاه نتواست به صورت کامل ریشه کند، حال این که تالش ضد کمونیستی                       

خود را با تداوم زندان، شکنجه و اعدام انقالبین نموده، ولی از دل ادبیات و جانبازی آنها بود که باری دگر، و از دل                     

تاریخ بهرنگی ها، حمید اشرف ها و تقی شهرام ها، نسل نوینی از انقالبیون سر برآوردند که هنوز در ابتدای مسیر                      

 . خویش برای امر مبارزه ایستاده اند

واما، این بار، این خود طبقه  کارگر وزحمتکشان شهر و روستا هستند که می توانند خطاب مستقیم قرار گرفته، تا                  

و از پس  8438با یاری پیش آهنگانِ آگاه خود و با سازمانیابی سیاسی حزبی خویش، همان که امیر پرویزپویان در 

تمام ابرهای صخیم تردید و توهم، نوید دیکتاتوری و سوسیالیسم اش را داد، قادر است، کار را با یک انقالب                           

مسلحانه و با در هم پیچاندن دولت، بمثابه دستگاه سرکوب طبقاتی طبقه سرمایه دار و با ایجاد دیکتاتوری شورائی 



4  

مصاحبه ای با حمید قربانی                                           قنداق مقاومت                                                                                                                   

برای اینکه این اتفاق رخ دهد، بر آگاهان کمونیست اش است که با              .  خویش، جامعه را بسوی رهائی رهنمود دهد      

توجه به توازن قوای طبقاتی، دست به ایجاد کمیته های سرخ کمونیستی در محل کار و زندگی زده و مبارزه را در       

 .  همه اشکال اش ادامه دهند

 آنتی فاشیست های ایران و افغانستان
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ایران را بهتر می بینم، به طور مشخص آنرا با اولین اقدام                ام، به جنبش کمونیستی     درباره ی تاریخ پیوستن     -ج

، به اعالم خبراعدام دو نفر از مبارزین رادیکال و چپ،            8430عملی ام توضیح دهم؛ باید اشاره به بهمن ماه  سال             

در آن شبی که قرار بود در سحرگاه          من تا آنجائی که به یاد دارم،  . خسروگلسرخی و کرامت اهلل دانشیان اشاره کنم

اش این دو انسان انقالبی و ضد نظام دیکتاتورِی تحت سلطه شاهنشاهی که در خدمت سرمایه جهانی بود را اعدام                    

من  بر علیه آن اقدامی انجام دادم و آن اینکه به یاری سه نفر از رفقای نوجوان و دانش آموز در شهر مشهد                        .  کنند

کبوترهای سفید ما در سحرگاه فردا        ”من در همین رابطه تراکتی با تیتر           .  به پخش یک شب نامه پرداختیم       

در (  نیمه شب )را نوشته و با کمک آن سه رفیِق دانش آموز، تایپ و تکثیر نموده و شبانه                    “  سرخگون می شوند  

ساختمان متعلق به امور    .  من در آن زمان در ساختمانی بعنوان سرایدار زندگی می کردم          .  سطح شهر پخش کردیم   

چند تا ماشین تایپ داشت و من آنها را در اختیار آن سه رفیق نوجوان گذاشته و                   .  دانشجویان دانشکده علوم بود   

برخی خاطره ها مثل میخ آهنین که در          .  تایی به تکثیر تراکت پرداختند   82آنها با گذاشتن کاربُن در دسته بندی 

سنگ خارا فرور رفته باشند و یا مانند حک کردِن نقِش ماموت ها بر دیواره غارها بوسیله انسانهای اولیه که هنوز                       

هم باقی مانده اند، همیشه با انسان می مانند، خاطره آن شب بد و خوب، آنشب پر از دلهره که تا صبح اش                              

نتوانستم بخوابم، تا آخرین لحظه زندگی با من خواهد بود و همیشه قبلم را در هم می فشرد وبد بود از این نظر که 

دو انسان انقالبی اعدام می شدند و اینکه نکند پلیس ما را شناسائی کرده باشد و اگر این طور باشد، سرنوشت این                       

سه رفیق جوان چه می شود؟ آیا کار خوبی کردم و یا کار بدی؟ و خیلی مسائل دیگر، از قبیل اینکه چرا باید این                         

انسانهای مبارز و انقالبی اعدام و تیر باران گردند؟ چرا اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این چنین است؟ و همه 

اینها مرا رنج می داد، زیرا که دیگر فهمیده و به این درک رسیده بودم که فقر و ندارِی امثال من و میلیونها انسان                        

رفیق حمید عزیز بهتر است كمی در رابطه با خود و                 -س

چكونگی پیوستنتان به جنبش كمونیستی ایران توضیح داده         

و تاریخ آنرا نیز همراه با ذكر موقعیت سیاسی جامعه در آن              

 زمان بیان كنید؟
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 .         کارگر، زحمتکش و دهقان، نه طبیعی است و نه نیروی دیگری مثل خدا و امثال آن رقم زده است

 :به قول شاملو

 اما نه خدا و نه شیطان

 سرنوشتِ تو را

 بُتی رقم زد

 که دیگران

 .پرستیدند می

 بُتی که

 اش دیگران

 .پرستیدند می

 *5 لینک سرودِ ابراهیم در آتش

دیگر همه خرافات مذهبی و دینی برای من تمام شده و یا داشت تمام می شد و فقط واقعیت سر سخت طبقاتی                        

هر چند که هنوز کاماًل آن هاله و حائل  مذهبی ناپدید              .  موجود با تمام تلخی، زشتی و پلیدی اش ُرخ می نمود           

به پاهای  .  نشده و اما دیگر به آن پشت پشت ها فرار کرده بود و داشت برای همیشه می رفت که با من وداع نماید                      

برهنه  و کفش سوراخ شده خویش فکر می کردم که چطور در یک روز زمستانی و یخی، آب برف در آن نفوذ                           

کرده و بعد بر اثر طوفانی شدن هوا، آب یخ بسته بود و همچنین کلیه لباس هایم یخ بسته بودند، مخصوصًا                            

http://www.ganjnama.com/View/5050/5062/501176/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88_Ahmad-Shamloo.html
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شلوارم، مثل یک خنجر شده بود و زمانی که با آلت تناسلی ام تماس پیدا می کرد، دردی شدید و واقعن جانکاه                        

من خود را در حال مرگ حس کرده بودم، آخر می دانید، در روستای کوچک ما                  .  تمام پیکرم را در بر می گرفت      

کیلومتری روستایمان که تازه یک        3سالگی به یک روستای دیگر در           88مدرسه وجود نداشت و من در سن          

مدرسه تا کالس چهارم ابتدائی باز شده بود، می رفتم و تنها بچه ای بودم که از روستایمان، مدرسه رفتن را شروع                  

خیلی چیزها را آنشب من دوره کردم و به آینده تاریک و روشن اندیشه کردم و با خود عهد بستم که                     ...  کرده بودم 

بابد مبارزه نمود و مرگ را پذیرا شد و به مادر پیر قالی بافم و میلیونها مادر فکر می کردم و اینکه این انسانهای                           

خوب، از آن نظر    ...  انقالبی و شریف برای از بین بردن علل این دردها هست که شکنجه شده و تیر باران می گردند                

ولی در آن روزها کتاب داستان برای         .  که کاری کرده بودم، هر چند که می دانستم کاری بس کوچک است                 

کودکان؟ کرم شبتاب  راخوانده بودم که معلم خوب، آگاه و کودک دوست و دشمن سرمایه ، صمد بهرنگی که                        

می دانم که نور من ضعیف است  و در دل این }: کرم شبتاب گفت: خیلی دوستش داشتم و دارم، در آن نوشته بود

جنگل بزرگ و تاریک ذره ای بیش نیست، ولی هر چه باشد، روشنائی، روشنائی است و شاید بچه آهوئی از اینجا                        

خالصه آنشب، یک شب معمولی برای من و شاید خیلی ها مثل من نبود، از آنشب هائی بود . نقل بمعنی. {...بگذرد

که کینه و محبتی عمیق و آگاهانه در اندرون انسانی مثل من شکل گرفت که چون آب اقیانوس عمیق و مثل کوه                 

انسان در چنین ساعاتی، پی می برد که کینه          .  استوار بود که هیچگاه مرا راحت و ساکت نگذاشته و نمی گذارد             

این آنچیزی است که زندان و شکنجه و تجاوز را قابل             .  طبقاتی نیز مثل محبت طبقاتی مقدس است و با ارزش           

با چنین درکی بود که رُزا لوکزامبورگ درسال         .  تحمل کرده و همه چیز را جز مبارزه و انقالب، بیهوده می کند              

دوست ندارم که در تختخواب بمیرم، بلکه       »را به این رساند که بنویسد       (  اوین خودمان )و در زندان برلین       8188

رُزای سرخ کارگران و سلیطه سرخ برای بورژواها        .  ، نقل قول از ذهن    «دوست دارم که در خیابان و یا زندان بمیرم        

بوسیله افسر فرمان گرفته از نخست وزیر سوسیال دموکرات آلمان مغزش را با قنداق تفنگش به                  ...  متأسفانه و یا  

 !همراه رفیق نازنین و کمونیست اش کارل لیبکنخت داغان کرد، به آرزویش رسید

، در واقع این اولین عملی بود که تعلق مرا به جنبش کمونیستی با درک آن زمان، برای خودم مسجل                        !بگذریم

این درست دو سال بعد از علنی شدن سازمان چریک           .  کرده و سرنوشتم را خودم آگاهانه ورق زدم و ورق خورد            
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همانطور که می دانید، جامعه ایران . و با عملیات سیاهکل انجام گرفته بود 8431بهمن  81های فدائی خلق که در 

از آن جوامع سرمایه داری تحت سلطه امپریالیسم بود که هیچگاه یک دولت بورژوائی دموکرات و حتا بنجل                        

اینکه چرا جوامعی مانند ایران از هر نوع دموکراسی حاال چه برسد           . ترینش در این صد ساله اخیر بخود ندیده است

به پایدار بر خوردار نبود و نیست و تا هنگامی که با باورمن، سلطه سرمایه در هم نشکند نخواهد بود، علل زیادی                        

دارد که خیلی ها نیز نوشته و باز هم باید نوشت که در اینجا مجال آن نیست که به جزئیات آن پرداخت، من فقط            

از همه مهمتر و بنیادی تر این است که سرمایه داری به عنوان یک سیستم اجتماعی               . به چند عامل اشاره می کنم

در این جوامع از درون جامعه اساسًا و با توجه به نیروهای طبقاتی موجود در جامعه نجوشیده است و بلکه بوسیله                      

و یاری سرمایه امپریالیستی و از بیرون خود را به زور دولت مستبد و دیکتاتور بورژوائی که اساسا در خدمت                          

دوم اینکه قبل از شکل گیری خود طبقه انقالبی و           .  سرمایۀ امپریالیستی است سازمان یافته و مستقر شده است         

ضد نظام سرمایه داری یعنی طبقه کارگر، در این جوامع، تئوری انقالب کمونیستی و حتی شیوه های مبارزه این                    

مثاًل می بینیم که در ایران و در سال های          .  طبقه  و سازمانیابی آن هم از جوامع دیگر وارد شده و موجود بوده اند              

یعنی قبل از رشد طبقه کارگر به همراه رشد سیستم سرمایه داری و توسعه شیوه تولید اش در                       8422و  8102

جامعه ایران، حزب کمونیستی ایران ایجاد می گردد که بحق می خواهد جامعه را از انگل های  فئودال و سرمایه                       

و این باعث ترس عجیبی برای دولت های طبقاتی موجود و نیز امپریالیست های خون آشام می                     .  دار پاک کند  

سوم اینکه امپریالیست ها از طریق دولتهای تحت سلطه شان، همواره خواسته اند و نیاز داشته اند که سودی         . شود

زیادتر را، مافوق سود امپریالیستی از سود معمولی در کشورهای توسعه یافتۀ سرمایه داری یعنی کشورهای                       

امع تحت سلطه مِن جمله ایران سرمایه داری بوروکرات و            .امپریالیستی از گرده کارگران و دیگر زحمتکشان جو        

وابسته بکشند تا کشورهای امپریالیستی و پیشرفته که از ترس انقالبی شدن طبقه کارگر خود اجبار به دادن                        

 ... شهرت یافته اند بوده است و“ یقه سفید”امتیازاتی به آنان بویژه به اقشاری که به کارگران 

من یادم هست هنگامی که در دانشگاه تبریز بعنوان دانشجو درس می خواندم، جلسه ای با مشاوران جهانی                         

سرمایه داری بوسیله سازمان برنامه ریزی و بودجه به سرپرستی شخصی بنام دکتر نخجوان تشکیل یافته بود و                     

عده ای از ما دانشجویان علوم اجتماعی نیز در آن جلسه بودیم و در آن از تئوری توسعه و رشد شتابان و چگونگی                       
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دهقانان ما هر کدام در هنگام شخم زمین رادیوئی روی          :  نخجوان در آن جلسه گفت که     .  پیشبُرد آن بحث می شد    

شاخ گاوهایشان دارند، نقل بمعنی، من بدین صورت اعتراض کردم که مسئله مهم این است که چه چیزی را گوش 

 ! می کنند، آقای دکتر

و استقرار دوباره دیکتاتوری لجام گسیخته شاهنشاهی نوکر منش در  8440مرداد در سال  08بویژه بعد از کودتای 

برابر سرمایه داری امپریالیستی و بویژه امپریالیسم آمریکا بر ایران و داغان شدن جبهه ملی که البته اتحادی از                       

ناسیونالیست و ملی مذهبی بود از یکطرف و از سوی دیگر، از هم پاشی سازمانی حزب توده بعلت                     –احزاب بورژوا   

ندانم کاری و یا درست تر گفته باشم، خیانت سران حزب توده ی ایران بعلت خواستگاه طبقاتی، بیشترین رهبران                   

نیز بودند و ...  این حزب که عده ای از شازده ها و بچه فئودال ها و آخوند زاده ها مثل سلیمان میرزا، کیان نوری و

سلطه رویزیونیسم بر آن  که به جانباختن انسانهای کارگر، شریف و کمونیست عضو و کادر این حزب منجر شد،                      

که سیاهی اش آنچنان زیاد بود، که         “  انقالب سفید ”و همچنین اجرای     .   خفقانی لجام گسیخته حاکم گردید     

سفیدی را کاماًل در خود مدفون کرده بود، جامعه ایران در کلیت خود دردل نظام سرمایه داری جهانی فرو رفته و                      

سرمایه داری و رشد روابط سرمایه دارانه در روستاها، بر عکس کشوری             .  رشدی شتابان را در این مسیر آغاز کرد        

مانند فرانسه، خیلی زود دهقانان را از زمین کَنده و زمین های داده شده به صورت شرکت های کشت و صنعت و                       

میکانیزه شده، خرده مالکیت ها یا مصادره شد و یا برای پرداخت قسط پول های قرض گرفته از بانک ها فروخته                       

دهقانان بی زمین و بی زمین شده بعنوان نیروی کار ارزان و فراوان روانه مراکز صنعتی در شهرهای بزرگ                      .  شد

بنا به گفته چریک فدائی خلق مسعود احمد زاده، دهقانان ایرانی خیلی زود پیشوای مبارزاتی خود را در                     .  شدند

اما، با توجه به شرایط موجود، یعنی سرکوب همیشگی حرکت هایی بویژه در دو دهه  سی                 .  پرولتاریای شهر یافتند  

هیچ .  و چهل، شاهد بودیم که به شدت سرکوب شدند و دیگر حرکت اجتماعی را بصورت آشکار ما شاهد نیستیم                    

نشانی از یک دولت دموکرات و دموکراسی بورژوائی حتی منحط ترین آن هم در آن جامعه وجود نداشت، هر چه                     

آذر همان    81بود خفقان بود و سرکوب که یکی ازآن اقدامات همان حمله نیروهای سرکوبگر به دانشگاه تهران در                  

، (نفر متعلق به حزب توده ی ایران و یک نفر ملی گرا              0)دانشجوی این دانشگاه      4و به قتل رساندن       8440سال  

که به باور من،  بیشتر از هر چیز از یک دهه سرکوب و بی حقوقی سرچشمه                   30سرکوبی جنبش مردمی در سال      
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و اما، به عللی که در باال گفتم چون هیچ رهبری مترقی ای نداشت آخوند مرتجعی چون خمینی                        .  گرفته بود 

ولی درست در دل چنین اوضاعی بود که بنا بر قانون جامعه طبقاتی، نمی توان برای                   .  توانست بر آن سوار شود    

همیشه توسط سرکوب جامعه را اداره کرد و سکوت را تحمیل نمود، داشت طوفان نطفه می بست و بست و با                          

متالطم شده، موج در موج پیوستِ، در دل شب سیاه جرقه نوری پاشید،             “   جزیره آرامش ”شروع عملیات مسلحانه    

گزمه ها سراسیمه به هر طرف شلیک کردند و خالصه اعدام  چریک های فدائی خلق  و نیز مجاهدین خلق و                           

ما درست در چنین زمانی است که فاجعه قتل          .  اعدام های انقالبی، فضای جامعه را از رکود و رخوت بیرون آورد            

نفر از کارگران جهان چیت کرج بر علیه            3222حدود    8432اردیبهشت سال     1و    8در.  عام کارگران را داریم   

کسی به خواست های بر حق کارگران توجه نمی . کارفرما و برای خواست افزایش حقوق دست به اعتصاب می زنند

تهران مورد یورش   -این کارگران درجاده قدیم کرج     .  کارگران تصمیم به راهپیمائی بسوی تهران می گیرند        .  کند

نیروهای سرکوبگر و  جانی حکومت در محلی به نام  کاروانسرا سنگی قرار گرفتند که منجر به جان باختن و                           

و اما، حرکت در اعماق به روی آمده وآغاز تالطم  اعالم شده بود و دیگر                 .  زخمی شدن صد ها  نفر ازکارگران شد       

... گر چه به نظر می رسید که پرنده مرده بود، صدا در صدا پیچید و ماندگار شد             ! برگشت به اوضاع سابق محال شد

 .آنها زدند، بریدند، شکستند و اما به ریشه نتوانستند کاری بکنند و دو باره ساقه رشد کرده و شاخه ها روئیدند

در این دو دهه، یعنی سی و چهل اوضاع سیاسی و اجتماعی حتی بدتر از دوره پیشین یعنی دوره دیکتاتوری رضا                      

فرما شده بود و این تا آنجا بود که امیر پرویز پویان یکی از                   شاهی بود، جو خفقان بر جامعه ایران شدیدًا حکم          

رهبران و به عقیده شخص من نزدیکترین تئوریسین  جریان چریک های فدائی خلق به  کمونیسم وطبقه کارگر                     

این بدان معنا   .  را به این نتیجه  رساند که  از دو مطلق در نزد توده های طبقه کارگر و دیگر اقشار بنویسد                       8*بود

های طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان از یک طرف نیروی دیکتاتور را قدرت مطلق و از طرف دیگر خود                بود که توده

باوری “  عمل ناب ”این بود که پویان و دیگر رفقای انقالبی اش را  که به عمل انقالبی     . را در ضعف مطلق می دیدند

باید شکلی از مبارزه را انتخاب نمود که بتواند   “ دومطلق”خام و خالص داشتند، به این رساند که برای شکستن این 

این جو یأس و ناامیدی را و از طرف  دیگر قلدرمنشی دیکتاتور و تحقیری که نسبت به توده ها روا داشته می شد                         

مبارزه طبقاتی توده   (  ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء      )را در هم شکنند تا بنا به نوشته جان فشان پویان             
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ها جاری گردد که بتوان حزب کمونیست طبقه کارگر را بوجود آورد و تدارک  انقالبی مسلحانه برای درهم                          

کوبیدن دستگاه دولتی دیکتاتوری وابستۀ به امپریالیسم شاه که خود را مخصوصاً دردستگاه ارتش، نیروهای پلیسی 

اینکه نوشتم دیکتاتوری پرولتاریا، پویان این . و امنیتی بیان میکرد با برقراری دیکتاتوری پرولتاریا به مقصود رسانید

دیالکتیک تحول جامعۀ ما، جامعه     »:  را در جزوه ای در نقد جالل آل احمد بعنوان نماینده خرده بورژوازی میانه،                

ای که در زمرۀ حلقه های متعدد امپریالیسم قرار دارد و بورژوازی ملی آن، زیر ضربات خُردکنندۀ بورژوازی                         

کمپرادور و بوروکراتیک نیروی الزم را برای رهبری یک جنبش انقالبی از دست داده است و این کمک می کند تا                      

تضادهای اجتماعی ناشی از وابستگی به امپریالیسم لزومًا با یک انقالب سوسیالیستی از میان برداشته شوند، او را                    

نه فقط هراسناک ساخته بود، بلکه به حق امید استقرار حاکمیت سیاسی خرده بورژوازی میانه رو را به تمامی از او        

هر گونه حکومتی را نفی     .  چنین است که او بی آن که پیلۀ سنت را بدرد، به نهیلیسم هم می رسد                  .  گرفته بود 

میکند و این آخرین تیر بی رمقی است که خرده بورژوازی ناامید از دست یافتن به قدرت سیاسی از ترکش                           

پویان در کتاب     0خ8ص  «.به روشنی می توانید پیدا کنید     “  نون والقلم ”این را در    .  ایدئولوژی خود پر تاب میکند    

را به نقد می کشد، از دو مسئله         “  تئوری بقاء ”را بحث می کند و      “  دومطلق”بعدی خود، همان کتابی که در آن         

یکی اینکه ارتباط گیری با توده طبقه کارگر را خیلی مشکل و در حد غیر ممکن می                   .  دیگر هم سخن می گوید    

 8.*داند و دیگر اینکه خود طبقه کارگر را تسلیم به جو و فرهنگ منحط حاکم شده می داند

این شکل از مبارزه، مبارزه مسلحانه با توجه به شرایط آن زمان جهانی یعنی پیروزی انقالب چین با راه اندازی                        

جنگ طوالنی مدت توده ای و تشکیل ارتش خلق، پیروزی انقالب دموکراتیک و ضد امپریالیستی کوبا با جنگ                     

چریکی در رأس آن، پیروزی انقالباتی چون الجزائر بر علیه امپریالیسم فرانسه و همچنین شکست مبارزات                        

سوسیالیستی طبقه کارگر، بویژه با مسلط شدن سوسیال دموکراسی بر جنبش طبقه کارگر در کشورهای                        

امپریالیستی اروپا  و تبلیغ صلح طبقاتی که رشد طوالنی سرمایه بعد از جنگ دوم جهانی و یورش به کشورهای                       

زمینه مادی آنرا به وجود آورده بودند و جنبش های دانشجوئی در اروپا که                    «مافوق سود امپریالیستی    »دیگر

فرانسه بود و بعد از آن شروع مبارزه چریک شهری             8118مهمترین و رادیکالترین اش جنبش دانشجوئی ماه مه          

در آمریکای التین و اروپا  و با توجه به واقعیات جامعه ایران برای انقالبیون مسئله ای نبود که پذیرفتن آن مشکل                    
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بوده باشد، بلکه به نوعی به جز مبارزه مسلحانه چریکی و راه انداختن جنگ انقالبی، چشم انداز شیوه مبارزه                         

البته، .  طبقاتی و انقالبی  دیگری را نمی داد و آنها هم بنا بر تجربه موجود، نمی توانستند ترسیم نمایند و نکردند                     

به باورمن، نمی توان بدون توجه به حاکمیت رویزیونیزم روسی در آن دوران و ابعاد آن و نیزخواستگاه طبقاتی                       

باید یک نقد عمیق از زاویه منافع طبقه         .  شرکت کنندگان  در جنبش آن زمان به مسئله به طور دقیق پرداخت              

کارگر و انقالب مسلحانه کمونیستی وبه دنبال آن نقدی بیرحمانه، ولی رفیقانه از مبارزه مسلحانه ی این رفقای                     

کارگران داشت وگرنه مانند حرافانی خواهیم بود که زیر لفافه باصطالح نقد مبارزه مسلحانه جدا از توده ها به بی                      

عمل های حرافی تبدیل می شویم که به رد تئوری امپریالیسم که نشانه و راهنمای هر کارگر آگاه، کمونیست و                       

سوسیالیست هست می رسیم و یا در بهترین ورژن به شبه تئوری هائی چون مبارزه با اسالم سیاسی، ضد والیت                      

و دموکراسی پایدار بورژوائی در تخیل و نه در واقعیت ( کالسیک)فقیه و انحالل طبقاتی و برای دموکراسی راستین 

بجای دموکراسی پرولتری و دیکتاتوری پرولتاریا پناه خواهیم برد و بجای عمل انقالبی به پاسیویسم دامن خواهیم                 

زد و نازا و سترون روزگار را خواهیم گذراند و الشه متعفن تر از کائوتسکی و کیانوری خواهیم شد و همیشه فاتح                       

 .خواهیم بود و اما مانند دان کیشوت که با شمشیر چوبین هوا را می شکافت

از نظر اقتصادی، همچنانکه در باال نوشتم، جامعه ایران دیگر سرمایه داری شده و روز به روز بر تعداد جمعیت شهر   

نشین افزوده می شد و طبقه کارگر را رشد می داد و بر نقش این نیروی اجتماعی رو به رشد و انقالبی همیشگی                        

چون با تقسیم اراضی بین دهقانان بی        .  افزود  که دیگر نیروی تولید کننده اصلی نعم مادی جامعه ایران بود، می             

که بیشترین جمعیت روستائی درایران بودند وسپس قرض دار نمودن دهقانان صاحب یک قطعه                  (  رعایا)زمین  

با خرید این قطعات زمین و ایجاد شرکت های           .  بود  کوچک زمین شده، تصرف در برخی مواقع توام با خشونت           

چنانچه در جزوه درباره اصالحات ارضی و       .  بزرگ به نام کشت و صنعت، بر جمعیت بی زمین بشدت افزوده گردید            

در -»:نتایج مستقیم آن، که از سری تحقیقات روستائی سازمان چریک های فدائی خلق می باشد، گفته می شود                    

میلیون نفر از مردان روستا تقریبا خوش نشین          1در حدود     –.  میلیون نفر از مردان روستا خرده مالکند        8/2حدود  

قطع جیبی تکثیر     824ص    «.برابر تعداد کل خرده مالکان است       3/5یعنی در واقع تعداد خوش نشینان        .  هستند

خوش نشین به کسی گفته می      .8434مرداد  (  بخش خاورمیانه )توسط سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور        
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 .شود که در روستا زندگی میکند، ولی بی زمین است

. گسیل و رانده شدن این جمعیت وسیع آزاد شده از دو جنبه زندگی دهقانان بی بضاعت را دستخوش تغییر نمود                    

هم از زندگی  و جور و ستم ارباب و رعیتی و مهمتر از آن  نداشتن قطعه زمینی بعنوان وسیله تأمین معاش بخور                         

و نمیر به شهرها هجوم آوردند، و برای داشتن زندگی نسبتًا مرفه و مدرن شهری یا از سر ناعالجی و مجبوری و                         

مرگ تدریجی از گرسنگی و سوء تغذیه، وسیعًا در شهرها بر تعداد  انسان های آماده به فروش نیروی کارشان                         

برای کشیدن مافوق سود از گرده این طبقه کارگر جدید و جوان و بی تجربه، ولی خواهان زندگی                      .  افزوده شد 

مدرن و دارای مزایای شهری، شیوه حکومت کردن برای حاکمان سرمایه، در این دوران و بعد از آن جز ایجاد                         

خفقان سیاسی و کشتار آزادیخواهان نبوده، حتی در پر رونق ترین و ثروتمندترین دوره حیات رشد و توسعه روابط   

جامعه و  .  سرمایه داری در ایران غیر از این نبوده و به احتمال قریب به یقین در آینده نیز جز این نمی تواند باشد                      

دولت دموکراتیکی که در آن حقوق دموکراتیک توده ها برسمیت شناخته شود، از قدرت تخیل به منصه عمل پا                     

دیکتاتور لجام گسیختۀ تنها شیوۀ پذیرفته شده ی جوامعی چون ایران هست و خواهد بود، مگر اینکه در  . نمی نهد

 8440تا  8402مشروطیت، )دورانی که دولت بورژوائی توانائی اعمال آنرا بر اثر از هم پاشیدگی موقت نداشته باشد 

اگر طبقه کارگر قبل و یا در چنین دورانی توانسته باشد،بوسیله کارگران آگاه اساسا و                      (.  8412تا    8435و  

روشنفکران متعهد به طبقه کارگر و نه آقا باالسر، خود را سازماندهی سیاسی نموده یعنی حزب خویش را ایجاد                      

کرده باشد، انقالب را با در هم شکستن قهرآمیِز دم و دستگاه دولت قدیم، ادامه داده ودیکتاتوری خود را بر پا می                       

، حتی در   !می نماید اگر نه   (  کمونیستی)کند و جامعه را هدایت به لغو مالکیت خصوصی و برقرار مالکیت جمعی                

صورت وجود چنین شکاف های زودگذری برای بروز انقالب در آینده، باز هم باید در انتظار حمام خون، خفقان و                     

به قول پویان دیالکتیک تحول جامعه ی ما، جامعه ای که در زمره ی                .   دیکتاتوری لجام گسیخته دیگری باشیم    

حلقه های متعدد امپریالیسم قرار دارد و بورژوازی ملی آن، زیر ضربات خُردکننده ی بورژوازی کمپرادور و                         

بوروکراتیک، نیروی الزم را برای رهبری یک جنبش انقالبی از دست داده است و این کمک می کند تا تضادهای                      

اجتماعی ناشی از وابسته گی به امپریالیسم لزومًا با یک انقالب سوسیالیستی از میان برداشته شوند، باشد                          

است و اآلن ما در سال         8438، البته باید توجه داشت، این در سال           (خشمگین از امپریالیسم ترسان از انقالب      )
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اکنون از خارج . آن زمانی است که هنوز روستای ما مدرسه ابتدائی نداشته و رنگ ماشین ندیده بود. هستیم 8418

کلیت ...   از کشور من می توانم خیلی راحت، البته اگر ترس دستگیری آنها نباشد، تلفنی با خانواده صحبت نمایم                  

میلیون است و برطبق این برداشت و به باور  32در حدود ( با احتساب خانواده و نه فقط خود کارگران)طبقه کارگر 

من، آن شرایط واقعی و نه تخیلی ایجاب می کند که پرولتاریا ایران با درپیش گرفتن استراتژی ضد سرمایه داری                     

“ انقالب مداوم “از طریق ایجاد تشکل های توده ای طبقاتی و متحزب شدن سوسیالیستی کارگری و با چشم انداز                 

این مختصر از شرایط سیاسی اجتماعی، اقتصادی بود که مرا بعنوان یکی از             .  راه دیکتاتوری خویش را هموار نماید     

ایران و هواداری از     “  جنبش کمونیستی ”را به مبارزه و       *  0فرزندان قشر فقیر و سیلی خورده روستا نشین           

 .رادیکالترین خط و مشی موجود کشاند

در این رابطه، اینکه من هودار مبارزه مسلحانه بودم و چون جهان بینی کمونیستی را انتخاب کرده بودم و در                       -ج

سازمانی که مطرح بود، سازمان چریک های فدائی خلق بود             8433تا    8432و بویژه     8432آن زمان یعنی دهه     

چندان دور از ذهن نیست، بنابر این من هم هوادار این سازمان و این مشی شدم، اصالً غیر از مشی مبارزه مسلحانه 

که خود را عماًل از خط مشی قبل از خود یعنی حزب توده ی ایران مشخص کرده باشد، مشی دیگری وجود                           

های باال گویا خود شما نیز سمپات          بنا برگفته   -س

متدولوژی های كمونیستی آن دوران بودید كه          

عمومًا سیاست مبارزه مسلحانه را اتخاذ كرده           

بودند، در این خصوص رابطه سیاسی وتشكیالتی        

شما با این جریانات از جانب شما و آنها چگونه             

شد؟ و شیوه فعالیت شما با آنها در كجا           تعریف می 

و چگونه به عنوان ارتباط سیاسی و تشكیالتی           

گرفت؟ اگرامكان دارد كمی نیز از            شكل می 

 .تجربیات خود را در این خصوص بازگو كنید
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یک مقاله در   .  من کالس یازدهم دبیرستان بودم    :  اما در مورد اولین ارتباط من با چپ       .  خارجی و اجتماعی نداشت   

رابطه با انقالب شاه و مردم نوشتم که آن نوشته را در یک مراسم خواندم، به قدری مورد توجه مقامات قرار گرفت                      

 . که رئیس آموزش و پرورش مشهد، مرا دعوت به اتاق خود نمود و تشویقم نمود

من که بچه ای از یک خانواده فقیر و روستا نشین بودم، از اینکه چنین مورد توجه قرار گرفته بودم، در سر کالس                       

دبیری که درس می داد، شخصی بود به نام آقای حقیقی،           .  به فکر درس نبوده و مرتب بدین نوشته نگاه می کردم          

او که متوجه من شده بود، از من پرسید که چرا . که هنوز دانشجوی رشته شیمی دانشکده علوم دانشگاه مشهد بود

دقیقه ای،    83این قدر گیج هستی و آن چیست که نگاه می کنی؟ من ماجرا را برای او تعریف کردم و او بعد از                         

همین دو کلمه برای زیر و رو کردن من          .  انقالب سفید و یا سیاه    :  دوباره به من نزدیک شد و در گوشم گفت         

می گویند که اگر در خانه کس است، یک حرف بس . کافی بود و بعد معرفی کردن کتاب هائی برای خواندن به من

اش چه باشد،  است، البته خود زندگی بهترین آموزگار است، اینکه انسان زنداگی واقعی اش یعنی خواستگاه طبقاتی

در .  به باورمن، نقش اساسی و بنیادی را دارد و بعد تصادفات هستند که مسیر زندگی را در آینده تعیین می کنند                     

اینجا نقش و اهمیت آگاهی طبقاتی مورد نظر نیست و هیچ بمعنی کم اهمیت دانستن آن نیست که به قول لنین                      

 .«بدون تئوری انقالبی، جنبش انقالبی ای هم موجود نیست»

این را . فی الواقع، خود زنده ماندن من تا کنون نیز بر اثر تصادفات بوده است و نه عملی آگاهانه و برنامه ریزی شده

نیز بگویم مقصود از اتفاقات در واقع اعتقاد و باور به نیروی ماورای جهان مادی و واقعی نیست، بلکه چیزهائی که                      

یک روز درحین تظاهرات      8435مثالً در سال    .  انسان نمی تواند بنا به مقتضیات برایش برنامه ریزی آگاهانه نماید          

آنهم این بود که در حال تشویق جمعیت تظاهر کننده بودم که در سر یک                  .  خودم را در یک قدمی مرگ یافتم       

تنها .  مرا نشانه گیری نموده است    (  ساواک)چهار راه متوجه شدم که در چند قدمی من، یک مأمور لباس شخصی               

کاری که من کردم این بود که زُل زدم به چشم هایش، بدون اینکه پلک بزنم، عقب عقب آمده تا به کوچه ای                            

و اما ارتباط   !   این به باور من یک اتفاق بود و نه چیز دیگری           .  رسیدم و خودم را از تیر رس گلوله او خالص کردم           

هیچگونه ارتباط تشکیالتی، حتی در سطح         8435و اوائل سال       8431سیاسی، من تا  اواخر سال           –تشکیالتی

و دوماً  (  به لحاظ جسمانی  )هوادار نیز با سازمان چریک ها نداشتم که علل  آن یکی بر میگردد به وضعیت خودم                   
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همان طور که در جواب سئوال اول نوشتم، اولین عمل جدی ای که    . خود وضعیت سازمان چریک های فدائی خلق

مرا به مبارزه ربط داد، پخش شبنامه ای بود که بمناسبت اعدام مبارزان خسرو گلسرخی و کرامت اهلل دانشیان بود               

اتفاق افتاد و بعد از آن دو عمل دیگر را نیز انجام دادم، یکی کمک در انتشار یک گاهنامه     8430که در بهمن سال 

در اسفندماه همان سال و در چاپخانه دانشکده علوم که من در آنجا کار میکردم و دیگری کتاب فروشی دوره                         

می دانید که تابستان ها به . ، در پارک ها و محالت تفریحی مشهد8434روز در تابستان  32گردی به مدت حدود 

دو علت مردم زیادی از شهرهای دیگرایران هجوم می آوردند به مشهد، یکی وجود مرقد امام هشتم شیعیان و                       

دومی که برای ساکنین مناطق گرمسیری و بویژه جنوب ایران مهم بود و هست، آب و هوای نسبتاً خنک و مناسب 

و داشتن محالت تفریحی بود که این هجوم توده ای را باعث می شد که خیل وسیعی از کتاب خوانان و                               

من که بهانه خوبی از نظر بدنی داشتم، برای کمک به پخش ادبیات چپ و نه                 .  روشنفکران نیز به این شهر بیآیند     

که ممنوع االنتشار بودند، اما کتاب      ...  کتاب هائی در سطح نوشته های بنیان گذران یعنی مارکس، انگلس و لنین و             

 . هائی منتشر شده و نیمه ممنوع مانند کتاب های صمد بهرنگی، خرمگس، مادر و غیره

می دانید که این سال ها یکی از مختنق ترین و باز یکی از                .  سپس در پائیز همان سال وارد دانشگاه تبریز شدم         

سازمان .  پرجوش  و خروش ترین  سال های دوران حکومت سیاه دیکتاتوری شاهنشاهی سرمایه در ایران بود                     

لو رفتن گروه   )چریک های فدائی خلق که مبارزه مسلحانه اش را نه در زمان و شرایط مناسب، بلکه ناعالجانه                      

ضربه که هر کدام به باورمن برای نابودی یک سازمان کافی               4شروع کرد، با      8431بهمن سال     81در  (  جنگل

بودند، روبرو گردید که بیشترین کادرها و رهبران اولیه و بنیان گذار خود را از دست داده که آخرین آن ضربه ای                       

بار، یا فکر می      82متحمل شد که به جان باختن حمید اشرف، کسی که بیش از                8433است که در تیرماه سال      

این ضربه این قدر مهم بود که        .  بار از محاصره مزدوران آدمکش ساواک جان سالم به در برده بود، شد                84کنم  

سران رژیم و امپریالیست ها فکر کردند که دیگر اثری از این سازمان نمانده است، ولی هر بار بعلت مشی پراکتیکی 

که این سازمان برگزیده بود و بویژه جان بازی های چریک ها و غیره و مقاومت هائی که در زندان  و در زیر                              

شکنجه نموده بودند که ناشی از باورشان به انقالب و تودههای زحمتکش بود ، دوباره و دو باره و دوباره ، قفنوس                       

 . وار از خاکستر سوخته شده ی خویش دوباره زائی را از سر می گیرد
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یکی از این پیش آمدها     .  اما من نتوانستم با پیش آمدهای دیگری که پیدا نمودم در تماس تشکیالتی قرار گیرم                

ماه که مرا به اداره ساواک می     1زندگی وحشتناکی بود که ساواک بر من تحمیل  کرده بود و آن این بود که بعد از

این، با باورمن، . کشیدند و از همه چیز نا امید شدند، مرا بعنوان یک  همکار ساواک در دانشگاه  تبریز مطرح کردند

یکی از کثیف ترین و ضد انسانی ترین شیوه هائی است که سازمان های مخوف امنیتی همچون ساواک  و واواک                      

درمورد من بینهایت زجر دهنده بود، آخر عزیزترین کسانی که پر خطرترین              .  در پیش می گرفتند و می گیرند       

البته و اگر راهنمائی استاد     .  عمل را مشترکًا انجام داده اید، برگردند و به تو مضنون بشوند خیلی آزار دهنده است                

و اما، از نظر    .  به زندگی خویش پایان داده بودم       8433دانشگاهی ام نبود، من دست به خودسوزی زده و در خرداد            

سیاسی، یعنی رساندن ماتریال آموزشی، ترویجی و تبلیغی از طریق سمپاتهائی انجام می گرفت که هنوز در مرحله 

کتاب و جزوات، بیشتر در سطح خوابگاه ها، دانشگاه ها و کافه تریاهای دانشکده ها                .  پائین تر از مسلح شدن بودند     

ما نیز آنها را خوانده و بعد به شکل گروهی و گاهی مواقع              .  و بویژه اتاق و گروههای کوهنوردی بدست ما می رسید         

مثاًل در سالی که من وارد دانشگاه تبریز شدم، خارج از اینکه بعلل و بهانه های                 .  به صورت فردی عمل می کردیم     

در   8434بهمن سال     1در  .  صنفی، کالس و هم رشته ها و هم دانشکده ای هایم را به مبارزه تشویق می کردم                   

دانشگاه تبریز عوامل حکومت و دانشگاه  تصمیم گرفته بودند که شام را مجانی داده و فیلمی تهیه نمایند و در این     

فیلم نشان دهند که دانشجویان دانشگاه تبریز که یکی از رادیکال ترین دانشگاه ها در آن زمان بود، انقالب سفید                     

من با متوجه شدن قضیه یک شب نامه نوشته و با یاری عده ای از دانشجویان چپ آنرا پخش                       .  را دوست دارند  

با گفتن مرگ بر شاه و پاره کردن ژتونهای غذا و شکستن تمثال بزرگ شاه بوسیله  80فردا نهار سر ساعت . نمودیم

کاًل این را نیز بگویم که بنا بر         .  پرت نمودن سینی های غذا، رژیم را در اجرای این برنامه و طرح ناموفق نمودیم                

عللی را که بر شمردم و علل دیگری که من اطالع ندارم، برای ارتباط گیری اولیه سازمان های مسلح برنامه تدوین          

شده ای نداشتند و بیشتر عضو گیری های خارج از افراد خانواده و نزدیکان و دوستان دوران تحصیلی و یا محل                        

بهمن   01بعنوان نمونه بعد از اینکه برنامه ساواک در رابطه با من افشاء شد، و بعد از واقعه                     .  کار، تصادفی بودند  

تبریز و گرفته شدن و زندانی شدنم به مدت یک ماه، سمپات های نزدیک سازمان با من تماس گرفتند و                        8431

 .من توانستم در سطحی با سازمان ارتباط داشته باشم



18  

مصاحبه ای با حمید قربانی                                           قنداق مقاومت                                                                                                                   

این سئوال جنبه های متفاوتی دارد و برای پاسخ دادن نمی توان به سادگی از کنار یک سری مسائل گذشت و  -ج 

من سعی می کنم به گوشه هائی از آنها اشاراتی داشته باشم و با این امید که رفقائی که این                     .  آنها را نادیده گرفت   

 .را می خوانند چه هم نسل خودم و چه رفقای  جوان تر مخصوصاً به زوایای مختلف آن بپردازند

های خود اشاره نمودید      در گفته   -س

های فدائی    كه با ضرباتی كه چریک      

خلق خوردند نه تنها یک سازمان كه        

می توانست چندین سازمان را نابود        

كند، البته تا آنجا كه ما می دانیم در           

عدم نابودی سازمان رفیق حمید         

ای ایفا نموده      اشرف نقش برجسته   

است، اما از این پس شیوه سازماندهی چریک ها به چه اموری كلید كرده و سازماندهی نموده بود كه                     

نابودی آنرا برای رژیم شاه تقریبًا ناممكن می ساخت؟ به عبارتی در چه شرایطی بود، در حالی كه                      

بسیاری می دانستند با پیوستن به این سازمان پس از مدتی كوتاه با زندگی به توسط مرگ در حین                      

مبارزه مسلحانه یا زیر شكنجه و اعدام وداع خواهند كرد و واقعًا نیز چنین بود بدین سازمان                        

پیوستند، چگونه این سازمان می توانست در امر عضو گیری موفق بوده در حالی كه بعدًا مشخص                     می

 .شد كه هواداران این سازمان میلیونی بوده و می توانستند در شرف عضویت نیز قرار داشته باشند

به عبارت دیگر اگر بخواهم مثال بزنم امروز و در شرایط كنونی، سازماندهی ها به سرعت و تحت                       

سركوب نابود گشته و با جامعه دچار قطع پیوند گشته و به مانند فدائی ها نمی توانند دوباره سازمان                     

دهی و تداوم پیدا كنند و این اتفاق را ما در چند سال گذشته نیز شاهد بودیم در حالی كه تبعات آن،                       

 .های بسیار كمتر از آن چیزی بوده كه فدائی ها متقبل شده اند هزینه
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همین مبارزات توده ای در     .  اواًل ببینید هزینه های مبارزه در شرایط کنونی به هیچ وجه کمتر از آن زمان نیست                

بی رحمی ها و قصاوت هائی که انجام گرفته، هیچ کمتر از آن زمان نبوده که                 .  این دو سه ساله را در نظر بگیرید       

“ آریامهر”منظورم بهیچ عنوان آن نیست که مثاًل شاه چون خود را              .  بلکه خیلی قسی القلب تر برخورد کرده اند        

نامیده بود، از خامنه ای و احمدی نژاد و هر جک و جانور دیگر، ظالم تر و ستم گرتر نبود و یا ساواک و مأمورین                           

زندان های آنها مهربان و بیشتر ایرانی بودند و یا اینکه فرهنگ مدرن داشتند که ما امروز مدرن ترین ها را دیدیم                       

که در عراق وغیره چه جنایاتی کردند ومیکنند، بلکه به نظر من شرایط آن زمان تفاوت داشت، این تفاوت هم نه                       

این درست که اعضا و سمپات های نزدیک به مبارزه           .  فقط به شکل داخلی بلکه به لحاط بین المللی آن مهم بود            

از این  .  ماهه داشتند، ولی مبارزه مسلحانه و نه شرکت در یک تظاهرات  همراه با سکوت                  1مسلحانه عمری مثال    

و مطرح بودن آن بعنوان یک آلترناتیو اجتماعی که به قولی              “  کمونیسم”عوامل جهانی بعنوان نمونه موجودیت       

اصاًل وجود خود مبارزه برابری خواهانه و        ...  نصف جهان را زیر سلطه خود داشت و ترقی خواهی و انساندوستی و              

آزادیخواهانه در سطح جهان، اجازه چنین اعمالی که امروزه بی مهابا و بدون بازخواست و عقوبت انجام می دهند را 

ایجاد می کند و از رادیو و تلویزیون اعالم می کند که هر کس     8434مثالً شاه حزب رستاخیز را در سال . نمی داد

عضو حزب نشود، باید کشور را ترک نماید و کسی برایش تره هم خرد نمی کند و اعلی حضرت همایونی نیز شکر                       

واقعًا کجا شاه جرئت می کرد که در مالءعام انسانها  را            .  میل می کند، اما بالنسبت هیچ غلطی هم نمی تواند بکند          

شالق زده و چنین توهین هایی به کرامت انسان روا دارد؟ هر چند او نیز کم توهین نمی کرد که یکی همین اعالم 

، یا مطرح کردن چرندیاتی مانند اینکه من با          "حزب و گفتن اینکه  بیائید پاسپورت بگیرید و کشور را ترک کنید             

حضرت خضر ارتباط دارم ، دستی آمد مرا که در حال افتادن از اسب بودم، گرفت و آن دست حضرت عباس  بود                        

ما .  ، باری بگذریم  !که مرا نجات داد و اینکه با اینکه زنان مادرزاد آشپزهستند، ولی بهترین آشپزها مرد هستند                   

دانشجویان با تمام آن برخوردهای نا جوانمردانه و حیوانی هیچگاه به کسی از دارو دسته رژیم اجازه نمی دادیم که    

، بعد از اینکه دانشگاه تبریز پس از سه روز           8433مثاًل خوب یادم هست که در خرداد سال          .  پا به دانشگاه بگذارد   

تظاهرات و درگیری تعطیل شد، استاندار تبریز تازه توانست به دانشگاه آمده و باصطالح در نبود دانشجویان                        

نفر دیگر از دانشجویان را گرفته و در سالن مرکزی              04نمایشگاه کتاب افتتاح نماید و در آن روز من به همراه              

جمع کرده بودند که استاندار از آنجا عبور می کرد تا برای افتتاح نمایشگاه به سالن مربوطه برود اصاًل به او وقعی                       
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( یعنی رئوسای امنیتی و آموزشی دانشگاه)ننهادم و حتی از جائی که نشسته بودم بلند هم نشدم، و هر چه دیگران 

خواهش و تمنا کردند، از جایم تکان نخوردم و ایشان هم جرئت نکردند چیزی بگویند و یا کاری انجام دهند، ترس   

همچنانکه در جواب سئوال قبل  و در        .  نه از من نبود که من چیزی نبودم، بلکه جو اجتماعی این اجازه را نمی داد               

 .باال به برخی از این مسائل اجتماعی اشاره کردم

و اما به باور من یک مسئله دیگر مهم نیز مطرح است و آن هم برخورد چپ بعد از انقالب بهمن به انقالبیون قبل                         

 .از آن و خود مبارزه انقالبی و مسائل مربوط به آن است

انقالب و انقالبی بودن و عمل انقالبی انجام دادن و رفتار انقالبی داشتن و شهامت بخرج دادن، در نزد خیلی های                      

باصطالح کمونیست، بد هست و مال اصحاب مذاهب هپروتی و غیره، بعد و در ایام انقالب بهمن بزرگترین ضربه را               

از درون و بوسیله باصطالح رهبری همان سازمان چریک های فدائی خلق که حاال دیگر توده ای نیز شده بود را                        

یکی .  توده ای شدن سازمان چریک های فدائی خلق را می توان و باید به دو معنی در اینجا دریافت                   .   تحمل کرد 

 81اینکه واقعًا تودههای طبقه کارگر و دیگر اقشار زجر دیده وسیع روی آورده بودند و همه ما به یاد داریم که در                       

هزارنفر در تظاهرات     322در حدود     8438تمام فضای باز دانشگاه تهران پر شده بود و در اول ماه مه    8435بهمن 

این تازه بعد از این است که دیگر چند سالی است که سازمان را مشی                 .  اعالم شده اش در تهران شرکت نمودند       

سازش با نیروهای طبقات و اقشار دیگر در بر گرفته است و توده ای دوم، یعنی پذیرش خط و مشی خائنانه حزب                       

این است که می توان و باید از توده ای به دو معنا برداشت کرد، مگرنه؟ رهبران بر مسند نشسته ای . توده ی ایران

که از قبل با مبارزه انقالبی و هر چه بوئی از انقالب برده، وداع کرده بودند و با اعمالی که مرتکب شدند نه جرئت و     

نه تمایلی در دفاع حداقل از فدا کاری و از خود گذشتگی و صداقت رفقای سابق را نداشتند و نکردند، آن ها در                          

هائی چون احسان طبری و کیانوری و غیره که خیلی زودترها طشت رسوائیشان بربام افتاده بود،                     داده  عوض با وا  

. البته جو به وجود آمده نیز این اجازه را می داد           .  پیمان دوستی بسته و مانند خود آنها چاکر منشی پیشه کردند           

همواره  از پس زرنگ بازی ها و حتی خرافات، پستی و خباثت افراد، این جریان ها وعوامل اجتماعی یاری کننده                       

دیگر آنکه هیچ سازمان و یا گروهی در همان زمان نتوانست            .  اصلی هستند که شناخت به موقع آن ها مهم است          

بعد از  .  یک مثال بزنم  .  حتی از شخصیت انساِن مبارز و انقالبِی کمونیستی چون تقی شهرام به دفاع الزمه برخیزند              
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،  (دست شان درد نکند   )را با افتخار پخش می کنند          8433و  8433سال ها تازه نوار های بحث های سال های            

فیلم یک ساعته دفاع مسعود احمد زاده را اصاًل فکر کنم که به جمهوری اسالمی تحویل داده شد و فیلم دفاع                         

انقالبی آن زمان  خسروگلسرخی که با تمام احترامی که برایش قائل هستم، ولی دفاعی از اسالم  ناب محمدی و                       

دیگرانی نیز از راه نرسیده به بهانه مبارزه با پوپولیسم بیشتر از همه . موال علی و موال حسین است ما بارها دیده ایم

کسانی که شیپور را از سر گشادش می نواختند از یاد            .  انقالبیگری را زیر سئوال بردند و از کار ناکرده توبه کردند           

می بردند که لنین با چه شوری از انقالبیگری نارودنیک ها به دفاع برخواست و در همان حین بی رحمانه ترین                        

این درست است که      .  انتقاد ها را هم به مشی مبارزاتی و تحلیل ضد مارکسیستی و ضد کارگری شان داشت                    

(   Worker class hero)درسرود انترناسیونال می آید نه خدا، نه شاه ،نه قهرمان، ولی ما طبقه کارگر قهرمان                  

کارگران هستند که بر آهن باید بکوبند تا         .  قهرمان از فرد به طبقه تبدیل می گردد        .  است که جایش می نشیند    

در این رابطه انتقاد از خود مارکس       .  کوره داغ است وخود سرنوشت خویش در پیکارهای بی امان را بدست گیرند             

در رابطه با برخورد نه چندان خوب اش با شاپر سردسته ی آنارشیست های آلمان که به آلمان برگشت و در جنگ    

 . های داخلی جان باخت را باید یادآوری کرد

حتی زمانی که این نارهبران به خارج از کشور آمده اند که برخی برای خود؛ در زمان شاه، سابقه مبارزه بر علیه                         

هراس دارند، این ها از      “  جن از آهن  ”شاه را ثبت کرده اند، در تظاهرات ضد جمهوری اسالمی که هیچ ، مثل                   

جمهوری اسالمی هنوز هم وحشت دارند و هراس می پراکنند، یکبار ما ندیدیم در یک تجمع برعلیه سرمایه و                       

همراه کارگران کشورهای محل اقامت شان شرکت کنند و یک شعار بدهند که حداقل کارگران و جوانان انقالبی                    

ای تسری به همه انسان های مبارز         ی گرامی   منظور مرا امیدوارم هیچ خواننده    .  در ایران ببینند و روحیه ای بگیرند      

خواه و    در وقایع چند سال قبل که برای دانشجویان چپ، سوسیالیست، آزادی          .  و انقالبی که در خارج هستند ندهد      

طلب که در دانشگاههای ایران پیش آمد، برخی از این جنابان، تئوریسین های مقاومت نکردن شدند و                        برابری

خوب نباید از کسانی که     .  ازهیچ هزینه ای ندادن و بدون سیلی خوردن همه چیز را بر مال کردن افتخار ساختند                 

به باور من، تمام    .  مادونا و جنیفر لوپز و نه جان لنون و جوهیل را تبلیغ می کنند، بیشتر از این هم انتظار داشت                     

این مسائل باضافه نداشتن یک استراتژی انقالبی و سوسیالیستی هم در داخل و هم در جنبش طبقه کارگر ایران                     
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که تجسم خود را در عدم یک حزب سوسیالیستی کارگران کمونیست می یابد و نیز درنبود یک چشم اندازی                        

هنوز فکر می کنم که ما از گرد و غبار فرو             .  جهانی برعلیه سرمایه در بحران و یأس پراکنی مؤثر بوده و هستند             

می باید عوامل دیگر را هم   ! ریختن دیوار برلین که اتفاقاً ساختن اش نشانه عقب راندن کمونیسم بود، رنج می بریم

انقالب انسانی، انقالب   )که هر بار خود را بنوعی نشان می دهد               لیبرالیسم در چپ  مانند جا خوش کردن      

اما، به نظر می رسد که اینها زودگذر باشند         .  را هم در نظر گرفت    ...  ، همکاری با سکوالرها، اصالح طلبان و      (مردمی

و طلیعه آن مبارزبودن و از جان مایه گذاشتن و سر در پای آزادی و سوسیالیسم دادن در افق شب سیه، به سرخی 

آری، به مبارزاتی که به بهار عرب مشهور شدند و مبارزات اخیر و در جریان اروپا و جهان و                     .  شفق دیده می شود   

بویژه یونان نگاه کنید، این ها را در کنار مقاومت رهبران عملی کارگران ایران مانند رضا شهابی ، علی نجاتی،                         

و اعتصابات قهرمانانه کارگران پیروشیمی و جوانان در زندان          ...  محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی و        

 ...های مخوف رژیم و مقاومت خانواده های این عزیزان نظری بی افکنیم، متوجه این طلیعه خواهیم شد

حوادث همین یک ساله در سطح جهانی بویژه منطقه، ضرورت و نوید این را می دهند که دوباره مبارزه انقالبی اوج 

می گیرد و سازماندهی مناسب خود را از نقد بی رحمانه پراکسیسی یعنی عملی نظری گذشته و بیشتر ازآن حال                     

موش کور تاریخ، نقب  خود را خواهد زد و مبارزه طبقاتی گاهی آشکار و گاهی                    .  خود را، بیرون خواهد کشید     

مبارزه اوج  .  پنهان، گاهی شدید و گاهی کند و اما پیوسته ادامه دار، سرباز خواهد کرد و  زیاد توده ای خواهد شد                     

و اما  .  می گیرد، توده طبقه کارگر پا به میدان خواهد گذاشت، همچنانکه در جاهایی همین اآلن گذاشته است                    

مهمتر از همه سازمان مبارزه توده ای طبقاتی است که مهم است و کمبود آن، چون آب برای ماهی احساس می                       

این، ولی نباید ما را به تنبلی و کاهلی سوق دهد    . شود و آنهم داشتن یک حزب کارگران آگاه و برای کارگران است

و چشم انتظار خود بخودی حوادث باشیم، زیرا که انسان،  انسان اجتماعی و آگاه می تواند در تسریع پروسه ها                        

باید تالش کرد، باید روحیه هزینه دادن های آگاهانه و ضروری را               .  مؤثر باشد و سرنوشت خود را بدست گیرد         

پرورش داد، باید دانست برخی محرومیت ها الزم و ضروری اند و نمی توان بدون یک مبارزه سخت، همه جانبه و                      

و حتی پارتیزانی در جای مناسب، شرایط را تغییر بنیادی داد و برای              (  قیام توده ای مسلحانه   )در نهایت مسلحانه    

آری، در زمان شاه نیز تجاوز کردند، پا را اره کردند و گرده مبارزین و بویژه                 .  زندگی بی هزینه و نرمال آماده کرد      
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رفقای چریک ما را با اتو سوزاندند و برخی نیز در چرک و کثافت جان فشان شدند و همین باعث می شد که توده                        

کم نبوده اند کمونیست هائی نیز که به مبارزه            .  های مردم زحمتکش آنها را عزیزتزین عزیزان خویش بدانند           

یک نمونه می زنم، روزا لوکزامبورگ را همراه رفیق         .  مسلحانه چریکی نمی پرداختند، ولی هزینه تا پای جان دادند         

اش کارل لیبکنخت را، مأموران دولت نوکر منش سوسیال دموکراسی آلمان مغزشان را داغان کردند و پیکر خون                   

طبقه (  صنفی سیاسی )و اما این مبارزات را باید با سازمانیابی طبقاتی          .  آلودش به آبهای جاری راین سپرده شد        

این وظیفه کارگران آگاه، کارگران کمونیست اساسًا می باشد و ما می توانیم کمک کننده باشیم و                  .  کارگر دریافت 

امروز هم ما این برخوردهای ددمنشانه و جنایتکارانه را در رابطه           .  در کنارشان قرار گیریم و نه آقا باالسر و فرمانده         

ما نمی توانیم کشتن کارگر  و وبالگ نویس ستار بهشتی و غیره را که زیر                .  و هم اکنون داریم     88با مبارزین سال    

اصاًل در جوامعی چون ایران سرمایه داری، این یک چیز از پیش داده               .  شکنجه جان فشان شدند را، از یاد ببریم        

 .شده است

های خود به جنبشش   شما در حین گفته  -س

های یک سال اخیر اشاره داشتید كه ما نیز 

در پی انتخابات  88ای از آن را به سال  نمونه

رو داشتیم و در انتها   ریاست جمهوری پیش

شما نیز اشاره داشتید كشه جشوانشان در        

تری را    برد آن نقش موثر گیری و پیش شكل

به هر روی بر عهده داشتند، اما یكی از آن   

بردیم نداشتن تشجشربشه كشافشی در           های خیابانی به شدت از آن رنج می نكاتی كه ما در این درگیری

دهی محالت و مبارزات خیابانی بر علیه دیكتاتوری بود، و تا آنجا كه من اطالع دارم سشازمشان    سازمان

بر خالف سازمان هایی كه بعد از قیام و از دل قیام پدید آمدند، دارای    55های چپ دوران ماقبل قیام 

های بسیار مفیدی در این نوع سازماندهی در سطح شهر و محالت در میان مردم و علی الخصوص  تجربه

 .جوانان بودند، اگر امكان دارد گوشه هایی از آنرا به لحاظ سیاسی و ساختاری برای ما باز كنید
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البته باید باز هم این تذکر را بدهم که من بعنوان هوادار یکی از این سازمانهای انقالبی در آن دوران دارم در                         -ج  

اینجا صحبت می کنم و فقط می خواهم، آنچه را که خودم شاهد بوده و از تجربه دیگران خوانده و یا شنیده و می               

هنگامی که بر می گردم  و به آن دوران نگاهی می اندازم، یکی از کمبودهای قابل                  .  توانستم  داشته باشم را بگویم     

چون بسیاری از رهبران    .  دیدن و مشاهده در آن دوران هم کمبود یک سازماندهی آگاهانه در سطح توده ای بود                 

شرایط دیکتاتوری و مشی    .  آگاه و با تجربه خیلی زود یا جان می باختند و یا درگیر شکنجه و زندان می شدند                    

مبارزاتی  اجازه  نداد ونمی داد که این رفقا از ثمره کارشان با ارتباط گرفتن با توده ی طبقه کارگر  استفاده کرده                        

و اما، یک چیز مشخص بود و این را با هر کسی که             .  و بتوانند که آنچه را که بدست آورده اند، دوباره به کار گیرند            

برخورد می کردید خیلی زود می توانستید درک کنید و آن اینکه توده ها مجذوب آن همه صداقت، آن همه جان                     

بازی و آن همه مهربانی و باور به نیروی الیزال تودهها در مبارزان اولیه شده بودند و این باعث شده بود که خیلی                        

زود زمانی که توده ها می توانستند عکس العمل نشان دهند، یعنی دیکتاتوری و خفقان سیاسی ضربه خورده بود،                   

هر کسی که اگر نامی و فقط نامی هم از فدائی شنیده بود خود را در کمپ چپ می دید، آرم فدائی را برپیشانی و                         

این است که به باور من، سازماندهی توده ای و طبقاتی و            .  بازویش می بست و خود راچریک فدائی خلق می نامید         

البته همان طور که    .  بویژه حزبی و تجربه داشتن در این رابطه، یکی از معضالت جنبش بوده و هنوز هم هست                   

 .گفتم، من بعنوان یک هوادار دارم صحبت می کنم و کسانی مثل من می توانستند که از خیلی چیزها آگاه نباشند

اما ما هم بعنوان هودار فدائی باید صداقت و مهربانی نسبت به توده های زحمتکش و کارگران و کینه نسبت به                        

هر چند که این مسلم بود و    . دشمن هایشان می داشتیم، تا اصالً زحمتکشان ما را بعنوان هوادار شان می پذیرفتند

هست که برای انجام یک عمل در شرایط خفقان سیاسی و دیکتاتوری نمی شود بدون سازماندهی حرکت داشته و               

در این جا یک مثال که      .  باید سازماندهی مخفی می داشتیم و نیز کسی از کسی نباید زیاد از حد با خبر می شد                   

من در  .  خودم در انجام آن دست در اندر کار بودم را می زنم، همانطوری که در جواب سئوال های قبل هم نوشتم                     

در همان سال در ششم بهمن تصمیم گرفته شده بود که  شام مجانی               .  وارد دانشگاه تبریز شدم     34مهر ماه سال    

و اما، من وظیفه خود دانستم که عکس        .  شاید خیلی های دیگر هم شده بودند      .  من متوجه قضیه شدم   .  داده شود 

به سراغ چند نفر که     .  این هم واضح بود که به تنهائی نمی شد کاری کرد    . یک تراکت تهیه کردم. العمل نشان دهم
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و به خوابگاهش   .  مساعدترین را انتخاب کردم   .  فکر می کردم، می توانند در این کار با من همکاری نمایند، رفتم              

از آنجا بیرون   .  به او گفتم که خود را آماده نماید        .  رفته با او صحبت کردم و او پذیرفت که با من همکاری نماید              

به او گفتم که شما می      .  او را هم آماده انجام کار کردم      .  آمده و به اتاق دیگری در همان خوابگاه دانشجوئی رفتم          

شب شروع به پخش کنی و این کار باید با سرعت انجام                80ساعت  (  تائی  82)  توانید، بعد از تکثیر بوسیله کاربون     

به اتاق دیگری مراجعه کردم و بعد از موافقت یکی دیگر از دانشجویان  با انجام عمل، گفتم و این را تأکید                        .  گیرد

برگشتم و با آن رفیق که افراد دیگری  را در خوابگاه             .  کردم که در ساعت یک بعد از نیمه شب این کار را  بکند              

من به تنهائی به    .  با چند نفر تماس گرفتیم و آنها نیز موافقت نمودند           .  های  شهر می شناخت، به شهر رفتیم         

صبح، نوشتم و دسته بندی کرده و در جیب هایم             1تا نزدیک ساعت    .  خوابگاهم بر گشتم و شروع به تکثیر کردم       

بعد از آنکه او بلند     .  پزشکی بود، متوجه قضیه نشود      5بعد خود را به خواب زدم که هم اتاقی من که سال             .  جا دادم 

حاال دو خوابگاه دخترانه  . من بلند شده و لباس پوشیده و راه افتادم. شد و برای خوردن صبحانه به بیمارستان رفت

در داخل دانشگاه موجود بودند و من می خواستم که تراکت ها در این دو خوابگاه هم پخش گردند، ولی دختر                         

برای این کار قبل از بیرون آمدن از اتاقم ، در پشت یکی از تراکت ها، یک  مطلب                       .  دانشجوئی را نمی شناختم   

کوتاه وتراکت مانند نوشته و کسی که باید گیرنده می شد را تشویق کرده و او را جانشین مرضیه احمدی اوسکوئی 

و جمیال بوپاشا الجزائری خطاب کرده و نوشته بودم که آن ها جنگیدند و مقاومت کردند و حاال ما باید در این                          

، ...(از نظر آرایش و لباس و     )با خود قرار گذاشته بودم که ساده ترین دختر را انتخاب کنم              .  شرایط چه کار بکنیم   

همه آنهائی که قرار بود، کار کنند، به خوبی کار را . صبح وظیفه تمام شده بود 8ساعت . خالصه این تاکتیک گرفت

در حین گذشتن از محوطه دانشگاه در صبح زود با ماشین گارد دانشگاه که افسر نگهبان گارد                   .  انجام داده بودند  

دانشگاه که خیلی هم بد دهان بود، برخورد نمودم و او سرش را از شیشه ماشین بیرون آورده و به من فحش خیلی 

رکیکی داد که هنوز هم تنفرم را از وی و آن صحنه دارم، ولی در آن زمان من انگار نه انگار که چیزی شنیدم، زیرا 

های غذا توسط دانشجویان پاره شدند، سالن غذا خوری شلوغ شد و              ظهر که شد ژتون   .  راهم را باید ادامه می دادم     

با این کار   .  دانشجویان با شعار مرگ بر شاه، عکس شاه را مورد هدف سینی ها  قرار دادند و شیشه ها را شکستند                     

در این جا چند نکته      .  آنها را در اجرای نقشه کثیف شان  ناموفق کردیم و آنها در نقشه خود شکست خوردند                      

 :هست که باید بگویم
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اینکه  تکثیر و پخش کننده ها نباید از یکدیگر مطلع می شدند و تعداد خیلی اندکی و فقط الزم باید مطلع                           -8

 .می شدند، زیرا که فکر کرده بودم که اگر یکی لو رفت، نتواند دیگران را لو دهد

مثالً آن فحشی که به من داده       .  نباید من و یا دیگران اگر با کسی برخورد می کردند، عکس العمل نشان دهد          -0

 .شد

باید کار نتیجه می داد و اگر نمی داد بعنوان یک تجربه شکست خورده، باید سعی می شد که دالیل آن                             -4

 .شناخته شود

اما آنچنان که گفته شد، این نوشته به نوعی بازگو کننده سازماندهی آگاهانه و انقالبی از نوع انقالبیون حرفه ای                       

نبود، به این مفهوم که سازمانی تصمیم گرفته  شده باشد، هسته های آنچنانی مخفی و غیر علنی تشکیل یافته                       

باشند، در همه جا و بر همه کارها نظارت داشته باشند و یا اینکه چنین سازماندهی از باال و از سوی رهبری نمی                         

البته گاهی مواقع و    .  آمد، بلکه خودمان می باید ابتکار می داشتیم و سازماندهی برای یک عمل و اقدام  می کردیم          

اما متاسفانه هم دیر    .  تا اندازه ای قاعده مند شده بود و سازماندهی از باال می آمد              8435و    31بویژه در سال های     

صبح یک   1.3شده بود و هم از محتوای انقالبی خارج شده بود برای مثال دو نوار صوتی از علی کشتگر در ساعت  

که رهنمود در آن برای سازمان دهی تظاهرات به ما چنین بود که دیگر بعد از                  .به دستم رسید      35روز در آبان      

این شعارهای سازمان در تظاهرات های عموم مردم گفته نشود که از آن جمله شعار برقرار باد حاکمیت خلق بود و 

به جای آن در تظاهرات عمومی شعار هایی داده شود مثل استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی،  که بقیه در                          

ولی دیگر، البته که در همان زمان هم، کتب و جزواتی می رسید که نشان از                 .  تظاهرات این شعار ها را می دادند      

سازماندهی داشت وحتی تظاهرات هائی سازماندهی شده، در دانشگاه وجود داشت، اما داشتن ابتکار فردی خیلی                  

های باالتر حتماً     مؤثر بود و به نظر من اهمیت زیادی، بعنوان یک هوادار داشت و در مورد کارهای بزرگتر و در رده                   

از همان ابتدا، یک سازماندهی از باال نیز وجود داشته است که  من بی خبر بودم، چون مگر می شود که عملیات                         

مسلحانه چریکی در خفقان آنچنانی سازماندهی دقیق نداشته باشد؟ این کار که سازماندهی دقیق در رده های                     

مثالً فایده اش این بود که ابتکارات افراد خیلی مؤثر . پایین و هواداران  موجود نبود، هم فایده هم داشت و هم ضرر
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بودند و باعث رشد و با تجربه گردیدن اعضای شرکت کننده در جنبش می شد و الزم و ضروری می شد که انسان                 

و اما  .  تان را هم باال می بردید و تجربه می اندوختید              مطالعه نماید، تفکر و تعقل نماید و باید دانش سیاسی            

بزرگترین ضررش این شد که وقتی طبقه کارگر و توده های زحمتکش به میدان آمدند که آرزوی همه ما و بویژه                      

یعنی دفاع از مسئله ای که چریک فدائی        .  خود بنیانگذاران سازمان بود، از سازماندهی توده ها عاجز شدند و شدیم           

خلق، کسی که با شعار زنده باد انقالب، زنده باد کمونیسم جان باخت، و در کتاب ضرورت مبارزه و رد تئوری بقاء                       

نوشته بود، که حزب طبقه کارگر می باید با رهبری کردن طبقه کارگر و تأمین هژمونی این طبقه بر جنبش توده                      

های زحمتکش انقالب مسلحانه را به هدف و مقصد راهنمائی نماید، حضورچنین توانایی یعنی متشکل و                          

به .  سازماندهی طبقه کارگر و توده معترض مردم در صحنه نباشد و خالء این مهم به وسیله ضد انقالب پُر گردد                     

باورمن، نبود همین مسئله باعث شد که ثمره آن جانبازی ها و مبارزات، و آن مبارزان مسلح از جان گذشته را                         

همین حاکمان کنونی جنایتکار و سرمایه دوست و سرمایه پرست جمهوری اسالمی و خود سیستم موجود با                       

کنفرانس گوادلوپ  با شرکت سران هفت، هفت دولت           )راهنمائی سرمایه جهانی و بویژه امپریالیست های غربی           

و یاری بورژواهای باصطالح ملی و لیبرال وندانم کاری و خیانت اپورتونیست های ( معظم سرمایه داری امپریالیستی

در آن زمان بیشتر از هر چیز دیگر خود عمل            .  هفت خط بخشًا مسلط شده برسازمان و جنبش، به یغما بردند            

کرد و حتی توانست نسبتًا سازمان دهد و نه اینکه  برنامه دقیقی برای                  انقالبی بود که توده ها را متوجه خود می         

 .سازماندهی وجود داشت

برای امروز تجربه ای که می باید به کار بست، بیش از همه رشد دادن آگاهی و ابتکارات و روحیه از خود                               

گذشتگی، همراه با هوشیاری و تلفات ندادن بیهوده و توجه نمودن به توازن طبقاتی در مبارزین جوان، دانشجو،                     

بیکار و شاغل متعلق به طبقه و اینکه باید سازمان یافت و بدون سازمانیابی سیاسی و بویژه طبقه کارگر هیچ                          

 .چیزی پایدار نخواهد بود

میلیونی كارگر از سازماندهی و سازمانیابی         55موفق شدن     "شاهرخ زمانی "به قول كارگر زندانی       

 .سیاسی طبقاتی و بویژه حزبیت یافتن می باشد
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در سازماندهی حتی محالت نیز بیشتر چنین بود که این خود جوانان و کارگران آن محالت بودند که خود را با                        

من هم که به محالت  شهرتبریز می رفتم،          .  درک از عمل انقالبی، سازماندهی می کردند و وارد مبارزه می شدند            

. اول اینکه باید طوری برخورد می کردم که ساکنین مرا از خودشان بدانند، تا بتوانم با آنها ارتباط بر قرار نمایم                        

حتی در حین تظاهرات هم همین طور بود که کسی که دارد، یک تظاهرات را بوسیله شعار و کارهای دیگر رهبری 

مان، یعنی جرئت، شهامت و       می کند، باید از خود انسان های شناخته شده برای توده ها باشد و دیگر اینکه عمل                  

بویژه صداقت در ارتباط با مردم زحمتکش حال چه کارگر باشی چه دانشجو یا هر شغل دیگر حرف اول را برای                        

 *3.نزدیکی به آن ها می زد

ثمره آن جان بازی ها را اوپورتونیست : های خویش اذعان داشتید كه رفیق شما در قسمتی از گفته -س

ها را به سمت      بازی ها بود كه توانست در عمل توده         و اشاره نمودید كه این جان       های هفت خط بردند   

ها چه كردند كاری نداشته و در این مبحث نیز             خود جلب كند، البته من به این كه بعدًا اپورتونیست          

گنجد، اینجا مسئله درك جایگاه رهبری جامعه و زحمتشكان در پروسه عمل انقالبی است، مثاًل در                  نمی

فضای چپ امروز آنچه كه به شدت گویا باب شده، قرار گرفتن رهبران به مثابه سرهنگ و فرمانده و                      

ای گاهاً    ها است كه به شكل مسخره       داشتن جایگاهی فرادست و دست نایافتنی حتی در خود سازمان          

به این    88نامند، اما برای مثال ما در جنبش سال           آنرا سنترال دموكراتیسم بلشویكی و لنینیسم نیز می 

های جنگ كه     درك رسیده بودیم كه ما و نیروهای پیشرو جنبش نه به مانند فرماندهان و استراتژیسین           

اند كه باید اینبار به      قبل از شلیک اولین گلوله حین آغاز عملیات در پایتخت و نقطه امن جا خوش كرده

كنند شركت داشته     بازند و در پیشاپیش دیگران حركت می        مثابه سربازانی صفر كه در مبارزه جان می       

باشیم، به طور كلی درك ما این بود كه پیچیدن نسخه پیشرو در حرف و جا خوش كردن در خانه و مقر                      

فرماندهی سنت جنگی سیستم های طبقاتی و علی الخصوص بورژوایی بوده و مبارزان انقالبی و                    

كمونیست باید در میدان جنگ با دولت، بر عكس سنن بورژوایی حركت كرده و بیشترین نیروی                     

 .فیزیكی را نیز در كنار نیروی فكری از خود به جریان در آورند
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ببینید، شیوه بر خورد هر نیرو به  هر مسئله ای اوالً برمی گردد به جایگاه و خواستگاه طبقاتی و بعد از آن هم  -ج 

ای که نیرو و فرد اتخاذ می کند و دیگر اینکه تا چه اندازه ای بر تئوری علمی مبارزه طبقاتی که                        به موضع طبقاتی  

تحلیل مشخص از شرایط    ”تدوین یافته و متد ماتریالیستی دیالکتیکی یعنی         ...  بوسیله مارکس، انگلس و لنین و      

و در    8102البته لنین این مسئله را در       .  مسلطه باشد که این صداقت را نیز در خود مستتر دارد          “   (لنین)مشخص  

تئوری خاکستری است، درخت      »:مقاله ای به اسم زیر پرچم دورغین، اگر اشتباه نکم بدین صورت بیان می کند                

 .«سبز زندگی است

تا آن جائی که می توان ازچریک های فدائی خلق و فدائیان راستین درک کرد و فهمید، این بود که عمل و                             

آنها .  آنها حرف نمی زدند که کسی دیگر اجرا کند، آنها عمل می کردند که حرفی زده باشند                  .  حرفشان یکی بود  

آنها تئوری را راهنمای عمل خود می دانستند و نه            .  بمعنی دقیق کلمه انقالبی بودند و انقالبی عمل می کردند           

توان از    برای مثال در این زمینه و به شكل كالسیک می          

های   شخصیت تروتسكی در حین انقالب روسیه و جنگ       

نام برد كه با یک قطار      (  یا چه گوارا و حتی مائو     )داخلی  

انقالبی سرتاسر روسیه و جبهه های نبرد را در دوران            

گذاشت   جنگ داخلی با نیروهای ضد انقالب زیر پا می         

ولی در نقطه مقابل ما شاهد آن هستیم كه بسیاری از             

روشنفكران به ظاهر انقالبی، امروزه در سیستم گندیده        

آكادمیک بورژوایی جا خوش كرده و حتی گاهًا سنن            

فرهنگی و عمل نیروهای انقالبی پیشین را نیز به سخره          

-ها، به عنوان نیروهای سیاسی      گیرند، اگر امكان دارد شیوه برخورد فدائیان به این نوع متدولوژی             می

 .انقالبی و پیشرو آن دوران را به لحاظ تجربی بیشتر برای ما باز كنید
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آن رفقا تا آن جائی که من مطلع  شده و هستم که بیشتر نیز                 .  حرافی کردن و دستور اجراء برای دیگران دادن        

، بعنوان چریک فدائی خلق باقی مانده بود و عده    8432خوانده ام، کمی هم با یکی از آنها که از قدیم یعنی از دهۀ 

ای که به آنان پیوسته بودند این رهنمود را داشتند، چند مدتی زیستم؛ یعنی با هم در یک مقر، یک خانه زندگی                       

به قول شاملو . کردیم، آنها  مبارزه ای را برگزیده بودند که مرگ  ناگزیر را در پی داشت تا از آن زندگی بی آفرینند

، نقل از ذهن، این را از این جا نیز می توان دریافت که هیچکدام از                 “مردگان آن سال زنده ترین زنده گان بودند       ”

. بنیانگذاران و تئوریسین های سازمان چریک های فدائی خلق اصلی تا آنجا که من می دانم، اکنون زنده نیستند                    

اینکه چقدر الزم و ضروری بود و یا نبود، مسئله مهمی هست و شاید نیز در جاهائی خیلی به افراط گرائیده و                           

ولی چیز  .  معنی و مفهوم قهرمانگرائی فردی یافته باشد و ضربه زده باشد که در اینجا  فعاًل مورد بحث نیست                       

آنها همه با هم و فرمانده و        .  مشخص این بود که در نزد آنها نه فرمانده و نه سرباز هیچ کدام مفهمومی نداشتند                 

. به گرد شمع بودند       آنها عاشقانی چون پروانه   .  فرمانبر اگر بتوان گفت و پیشاپیش و در کنار هم حرکت می کردند            

و در جنگ دوم سنندج من برای اولین با این رفقای از جان گذشته         31خوب یادم هست که بعد از قیام و در سال 

 :اجازه می خواهم که  از یکی، از این عزیزان خالصه ای بگویم.روبرو شدم

محمد حرمتی پور که پس از چند عمل و اقدام و در گیری های متعدد با مزدوران ساواک به خارج از کشور اول به     

در .  را می پذیرد  *  3فلسطین و بار دیگر به یمن و نزد مبارزان ظفار می رود و بعد مسئولیت در خارج از کشور                     

اسم سازمانی رفیق   )جنگ سنندج رفقائی که با او حرکت می کردند، همه از این صحبت می کردند که مسعود                     

در برخوردهای معمولی هم طوری بود که اگر        .  همواره خودش جلوتر از همه با دشمن درگیر می شود         (  محمد بود 

در یک مقر  همه با هم برابر        .  کسی وارد مقر می شد نمی توانست بفهمد که چه کسی مسئول و چه کسی نیست                

این است که هنوز و امروز هم برخی از اعمال             .  بودند، در استفاده از امکانات، در انجام وظایف روزانه و غیره              

از خصوصیات بارز او یکی مهربانی و باور مندی به             .  باصطالح رهبران امروزی برای من غیر قابل درک هستند          

 03در جنگ  . انقالب و در عین حال نداشتن غرورخود مدارانه ی او بود و حساسیتی که  نسبت به انقالبیون داشت

دوم، همه چیز او برای     .  روزه سنندج، هنگامی که خبر جان فشان شدن فواد عرب را شنید، زار زار گریه می کرد                  

خوب به یاد دارم که یکی از مسئولین          8431یک بار در شهر بوکان، سال       .  سازمان و از آن مهمتر برای جنبش بود       
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این کسی بود که من خودم مدتی قبل برای گرفتن          .  کومه له، برای گرفتن استنسیل برای تکثیر مراجعه کرده بود         

راستش نمی خواستم که به تقاضایش جواب مثبتی        .  استنسیل مراجعه کرده بودم و او از دادن خود داری کرده بود

من قضیه  . ولی، فکر کردم که بهتر است با محمد که برای حمام و استراحت به شهر آمده بود، مشورت نمایم. بدهم

عدد   02عدد، فوران گفت      32عدد یا     32او پرسید چه تعداد داریم؟ من گفتم که         .  را برای رفیق محمد بیان کردم     

من داستان اینکه او چگونه بر خورده       .  را برای تکثیر خبر نامه مازندران یعنی  نشریه سازمانی نگه دار و بقیه را بده               

همه چیز را می باید در      ...  آنها که ندادند، خرده بورژوا بودند     :  او با خنده ای بر لب گفت        .  کرده بود را، برایش گفتم    

سوم اینکه واقعًا از خود گذشتگی اش بود که یک بار با وجود بیماری ریوی نمی خواست                  .  خدمت جنبش قرار داد   

همچنانکه شما در لینک داده شده در زیر مطلب خواهید دید،         .  که مقر را ترک کرده و  به تهران برای معالجه رود

و نه، اینکه ما    .  او هم بمانند همه آن های دیگر از هیچ جانبازی در راه آرمان های انسانی خویش دریغ نمی کرد                    

امروز با مدعیانی روبرو هستیم که در تظاهرات در خارج از کشور هم شرکت نمیکنند و یا اینکه یک نفر هم رئیس                  

به قولی  .  ، یعنی یک فرد دو لباس داشته باشد         !یک اداره باشد و هم مسئول یک سازمان باصطالح کمونیستی            

در اینجا این تذکر الزم است که داده        .  سیاست را بمثابه زیر پیراهنی ببیند که هر لحظه می توان آنرا تعویض نمود             

به باور من،   .  شود که وضع کسانی که مخفی اند و در دستگاههای ضد انقالب نفوذ می کنند، مورد نظر نیست                     

کارگران کمونیست و روشنفکران کسانی هستند که بیشترین وقت شان را صرف مبارزه می کنند و کمترین زمان                   

نمی توان در این زمانه هم کمونیست بود  و پز مبارزه               .  را به کارهای زندگی شخصی شان اختصاص می دهند          

رادیکال داد و هم از شرکت در یک عمل نیمه رادیکال چون تظاهرات و سخن گفتن پرهیز نمود و خیلی هم                           

من نه درویش مسلک هستم و نه ابدًا به چرندیاتی مانند ساده               !  ی قصر مانند داشت     راحت زندگی نمود و خانه     

زندگی کردن شیوه پیامبران است، باور دارم، ولی واقعیات زندگی مبارزاتی یک سری محرومیت ها را تحمیل می                   

همه ما می دانیم که مارکس چگونه زندگی کرد؟ شاید که نه، حتم              .  کند، باید آگاهانه با آنها روبرو شد و پذیرفت        

می دانم، در جامعه آینده هیچ کس دیگر این جوری که من توصیف کردم زندگی نمی کند، زیرا که زندگی همه                       

مثاًل یک نفر که انسان هائی را مورد استثمار قرار دهد و بعد بگوید من می خواهم  دربه                      .  انسانها تغییر می کند   

. ، به نظر من در این جا  یک تضاد موجود است       !سرانجام رساندن انقالب کمونیستی طبقه کارگر نقش داشته باشم 

کمونیست بودن چیزی مربوط به آینده های دور نیست، کمونیست در ذره ذره زندگی انسان خود را نشان می دهد 
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صداقت و سخت کوشی در فرا گیری علم مبارزه طبقاتی و در پراکتیک و مسلح شدن فکری و جسمی . و باید بدهد

از خصوصیات بارز کارگران آگاه، جوانان آگاه و کمونیست در شرایط کنونی و هم آینده جامعه طبقاتی هست و                       

انسان کمونیست نمی تواند انقالبی  یعنی رادیکال و خواهان تغییرات ریشه  ای در تمامی جوانب                     .   خواهد بود 

توانند و قرار هم نیست که انقالبِی          یعنی خیلی از انسان ها نمی      .  نباشد، هر چند که عکس قضیه صادق نیست         

جوهره چریک  فدائی خلق با      .  خصلت طبقاتی کمونیست ها نیز در همین نکته است        .  کارگری و کمونیست باشند   

یک حراف بیهوده ای    “  انقالبی”انقالب، با صداقت و با از خود گذشتگی سرشته شده بود، به باور آنها، غیر از این                    

یک رهبر باید همواره پیشاپیش  رفقایش حرکت . بیش نیست، حال اسم خود را هر چه که دلش می خواهد بگذارد

نماید، حاال این عمل می خواهد شرکت در یک تظاهرات باشد، عمل مسلحانه باشد، شب نخوابیدن و نوشتن یک                     

 . باشد... مطلب یا نوشتن و تهیه یک آهنگ برای موزیک یک سرود، مونتاژ یک فیلم و

به نظر من اینکه انسان چه عملی  از نظر بعد و اهمیت آن می کند، مهم نیست، ولی تنطیم رابطه انسان ها با                             

همه دارای یک توان و یک       .   هر موجود انسانی یک توان جسمی و فکری مشخص دارد           .  اعمال شان مهم است   

کاپسیته نیستند، ولی موضوع استفاده کردن از توان است و نه چقدر داشتن آن، هر چند یک انقالبی باید همیشه                     

بنا بر این  یک کمونیست بر اساس توان خویش عمل می کند، نه کمتر و نه                 .   کوشش نماید که توانش را باال ببرد      

به قول لنین انسان را به خاطر عملی  که نتوانسته و نمی تواند انجام دهد، در تاریخ محاکمه نمی کنند،                        .  بیشتر

عمل کمونیستی خود را    .  بلکه به خاطر این محاکمه میکنند که کاری را می توانسته انجام دهد و انجام نداده است                

نه تنها در ابعاد از عمل طبقات دیگر جدا می کند، بلکه در چگونگی انجام عمل، و سائل عمل و شرکت فرد                             

آن چه که من . کمونیست و رابطه با دیگرانی که برای انجام عمل مشخصی با یکدیگر متحد شده اند؛ نیز مهم است

از عمل چریک ها فهمیده و درک کرده ام و در تجربه روزانه دیده بودم، آن ها تجسم چنین شخصیتی بودندکه بر                    

آن ها با وجود اینکه به      .  سر آنچه که درک می کردند و آنچه که می گفتند می ایستادند و بدان عمل می کردند                   

زندگی عشق می ورزیدند اما هیچگاه از مرگ نمی هراسیدند، برای آنها چگونه مردن مهم بود و نه چه هنگام                         

مرگ هر .آنها با این کالم صمد بهرنگی اُخت شده بودند که نوشته بود، تا بتوانم زندکی کنم، زندگی می کنم. مردن

گاه بخواهد می تواند به سراغ من بیاید، برای من مهم نیست که چه هنگام مرگ من فرا می رسد، بلکه این مهم                         
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آن ها به هزینه دادن در راه انقالب          .  است که مرگ یا زندگی من چه تأثیر در زندگی دیگران دارد، نقل به معنی                

واقف بودند و حتی گاهی مواقع تا آنجا پیش می رفتند که در هزینه دادن به گمان من، به افراط می افتادند که                         

بهترین نمونه بر خورد رفیق  جان فشان امیر پرویز پویان بود که فرمان فرمانده خود را نیز در ترک مکان نادیده                        

گرفت و همراه فرمانده، رفیق اسکندر صادقی نژاد و رفیق دیگر پیروندزیری با شعار زنده باد انقالب، زنده، باد                        

 : شاملو برای چنین از خود گذشتگی ای بود که سرود. کمونیسم جان سپردند

 نه به خاطر شاهراههای بزرگ، 

 نه به خاطر یک قصر

 ، به خاطر خانه کوچک تو

 ، بخاطر سنگ فرش خیابان که مرا به تو می رساند

 .، بخاطر هر چیز کوچک، بخاطر انسان  آن ها بر زمین افتادند

 نگاه کن 

 وارانه در پای تو سر نهاد چه بزرگ

 .زاده بود اش میالد ِ پُرهیاهوی هزار شه آن که مرگ

 . نقل به مضمون!نگاه کن

ولی به باور من با این همه رفقا نتوانسته بودند، این را درک کرده و یا بهتر است که بگویم  هضم نمایند، هر چند                          

که کسانی مثل امیر پرویز پویان خیلی به این نزدیک شده بودند و اگر چند سالی زنده می بود، پوسته را می                           

انداخت و به قولی به کمونیسم ناب، به احتمال قریب به یقین می رسیدند که کمونیسم حرکت طبقه کارگر برای                     
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 ."لغو شرایط موجود اجتماعی است

در حین روند و پروسه ی مبارزه طبقه کارگر و پیشگامان آن تا کمونیسم، یعنی اساساً کارگران آگاه، هیچ شکلی از 

مبارزه از اول و برای همیشه نه مقدس و نه رد شده است، بلکه با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی می توان از                          

اشکال متفاوت مبارزه بهره برد و مبارزه مسلحانه نیز، چه در شکل قیام مسلحانه تودهای طبقه کارگر و زحمتکش                   

و یا اشکالی از مبارزه جنگ داخلی چه بسا نه چندان کوتاه مدت، بلکه طوالنی مدت برای هر انقالبی و بویژه                           

انقالب اجتماعی طبقه کارگر در جوامعی مثل ایران معاصر نه تنها رد شده نیست، بلکه با توجه به قوای سرکوبگر                     

دولتهای بورژوائی و امپریالیستی و بویژه دولت تا دندان مسلح رژیم تحت فرمان امپریالیست آمریکا، رژیم                         

شاهنشاهی سرمایه، الزم و ضروری بود و اکنون رژیم ددمنش جمهوری اسالمی هم هست و حتی در مقاطعی                      

می توانست و می تواند ضرورت داشته باشد و اما باید دانست مبارزه              ...  مبارزه مسلحانه پارتیزانی نیز در اول و یا          

طبقه کارگر در اشکال دیگری و بویژه اعتصابات اقتصادی و سیاسی  و ارتقاء آن به قیام مسلحانه و یا جنگ داخلی         

کسانی بهر عنوان و بهانه ای که فکر می کنند که            .  تعیین کننده است و نه بویژه در این زمان جنگ خلق و غیره             

رژیم جمهوری در هر شرایطی بدون توسل به مبارزه قهری سازمان یافته ی کارگران یعنی انقالب مسلحانه قدرت                   

را به ارگانها و نهادهای حکومت کارگران و زحمتکشان می دهد، حرافان بی عمل و اپورتونیست خرده بورژوا بیش                    

 . نیستند

و اما، این هم در خود ایران نشان داده شد که رفقای متعقد به شکل گیری ارتش خلق عمدتًا در روستا، بعد از                           

شکست در سیاهکل تا مقطع انقالب وحتی بعد از آن اگر مقطع مهرماه تا نیمه اول فرودین ماه، حرکت مسلحانه                      

را مستثنی کنیم که    (  ارتش رهائی بخش خلق های ایران     )در جنگل های شمال، بوسله چریک های فدائی خلق           

خود درستی آن، محتاج یک بررسی دقیق است، حتی یک عمل مسلحانه تعیین کننده، در روستا نتوانستند                       

گذشت تا خرابی تصاعدی      بایست می   اگر در فرانسه دو نسل می     »:  خود رفیق احمد زاده می نویسد     .  سازمان بدهند 

وضع زراعت و بدهکاری تصاعدی زارع محسوس گردد، در این جا حتی چند سال هم زیاد بود تا زارع خود را در                        

ها   پرداخت اقساط زمین کوچکی که به او داده شده بود کافی بود تا او را برای سال                 .  زیر بار سنگینی از قرض بیابد     

رو بود، کافی بود او       مالک از همان آغاز با آن روبه        آبی که خرده    سالی و کم    وضع بد زراعت، خشک   .  مقروض نگه دارد  
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مالکی، بلکه    نه خرده .  ی مالی بوروکراسی وابسته بیندازد      های سلطه  را هر چه بیشتر در دام رباخواران بزرگ و شاخه

، اگر چنین بود که دهقان بی زمین و         «داری بزرگ وابسته است که عامل ادبار اوست         ی بوروکراسی و سرمایه     سلطه

زمین غصب شده، پیشاهنگ خود را در پرولتاریا شهر می بایست ببیند، پس همین پرولتاریا بود که تعیین کننده                    

بود و این پرولتاریای شهر اشکال مبارزاتی خود را الزم داشت و دارد و پیشاهنگ آن نیز، اساسا از جنس خودش                       

خشمگین از  )رفیق امیر پرویز پویان در جزوه         8438روشن تر از آن در سال       .  است و نه از نیروی اجتماعی دیگری      

دیالکتیک »، در نقد جالل آل احمد بعنوان نماینده خرده بورژوازی میانه نوشته بود               (امپریالیسم، ترسان از انقالب   

تحول جامعۀ ما، جامعه ای که در زمرۀ حلقه های متعدد امپریالیسم قرار دارد و بورژوازی ملی آن، زیر ضربات                        

خُردکنندۀ بورژوازی کمپرادور و بوروکراتیک نیروی الزم را برای رهبری یک جنبش انقالبی از دست داده است و                   

از   انقالب سوسیالیستی این کمک می کند تا تضادهای اجتماعی ناشی از وابستگی به امپریالیسم لزومًا با یک                  

میان بر داشته شوند، او را نه فقط هراسناک ساخته بود، بلکه به حق امید استقرار حاکمیت سیاسی خرده                            

چنین است که او بی آن که پیلۀ سنت را بدرد، به نهیلیسم هم می               .  بورژوازی میانه رو را به تمامی از او گرفته بود         

هر گونه حکومتی را نفی میکند و این آخرین تیز بی رمقی است که خرده بورژوازی ناامید از دست یافتن به                     .  رسد

، «.به روشنی می توانید پیدا کنید     “  نون والقلم ”این را در    .  قدرت سیاسی از ترکش ایدئولوژی خود پر تاب می کند         

اگر این طور بود، دیگر از انقالب دموکراتیک نوین و غیره نمی توانست صحبتی در میان باشد،                  .  تأکید از من است   

بلکه  شعار پرولتاریا در ایران با توجه به شرایط  موجود اجتماعی  که در اینجا از آن نوشته است، می توانست و                           

در رابطه  8832مارکسی باشد که در سال  «انقالب مداوم»می بایست  انقالب کمونیستی  و اما در شکل و شمایل 

این را البته که به نوعی خود رفیق مسعود نیز با نوشتن اینکه              .  انگلس نوشته بودند  -با طبقه کارگر آلمان مارکس      

گیرد و حقیقت این است که حتی انقالب در طی انقالب، در جریان عمل                     انقالب در خود انقالب شکل می       »

ی   اهداف آغاز شده، در جریان این مبارزه        ترین  ترین و عام    ای  انقالبی كه با توده   .  شود  مسلحانه، دچار انقالب می   

ها در جریان این      توده.  رسد  نیز می   ترین اهداف   ها، به انقالبی    ترین تاكتیک   انقالبیناپذیر و با توسل به        آشتی

ازپیش به    شوند؛ بیش   ازپیش پرولتاریزه می    آهنگ پرولتاریائی، بیش    ی سخت و طوالنی، تحت رهبری پیش         مبارزه

مبارزه با سلب مالكیت شود؛  داری مبدل می آورند؛ مبارزه با امپریالیسم به مبارزه با سرمایه رهبری خود ایمان می

“ انقالب مداوم ”همین را   .   ، تأکیدها از من است    «.شود  مبدل می   امپریالیستی، به سلب مالكیت سوسیالیستی
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نقل به  “  مبارزه طبقاتی پرولتاریا  بر علیه بورژوازی و ادامه آن تا ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا                ”را گفته و اما نه با        

معنی مارکس، بلکه در اشکال دیگری  از مبارزه که نمی توانست چندان ربطی به طبقه کارگر شهری یعنی همان                     

 . پیشاهنگ چنین انقالبی داشته باشد، جنگ چریکی عمدتاً در روستا و تشکیل جبهه  خلق و ارتش خلق

در پایان تشكر می كنیم از موافقت شما در خصوص پاسخ گفتن به سواالت ما كه برای نسل                     -آنتی فا 

نوین كمونیست های ایران دارای نكات حائز اهمیتی بود و امیدواریم كه انتشار آن نیز هر چه بیشتر                    

 !ثمر بخش باشد

من هم از شما رفقای گرامیم کمال تشکر را دارم که این فرصت و امکان را فراهم                         -قربانی(  حسینعلی)حمید

با این امید که بابرخورد     .  آوردید که بتوانم، با شما رفقای جوان و از طریق شما با رفقای دیگر وارد دیالوگ شوم                  

جدی و انتقادی به مسائل مطرح شده و مطرح نشده در این گفتگو از طرف شما رفقای جوان، همیشه نیروی جوان 

به امید پیروزی طبقه مان که      .  بطور کلی و بویژه جوان طبقه کارگر هست که می تواندآینده ساز باشد،یاریگر باشد             

 . رهائی اش رهائی جامعه است

*** 
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 :پشانشویشس هشا

پلیس همه نیروی   .  برند  عناصر مبارز، و به ویژه مارکسیستهای مبارز، به هیچوجه در شرایط امنی به سر نمی                -*  8

دشمن در به   .  های زیرزمینی مبارزه و شناسایی مبارزین است        خود را بسیج کرده و شب و روز در پی کشف شبکه           

به دنبال شکست   .  کند  کار بردن هر تاکتیک مناسب، هر شیوه مطلوب برای سرکوبی عناصر، َدمی نیز درنگ نمی                

و استقرار مجدد سلطه فاشیستی نمایندگان امپریالیسم، چنان وحشت و           (  40سال  )مبارزه ضدامپریالیستی ایران    

تواند همکاری بسیاری از عناصر ترسو، سودجو و خائن به            اختناقی در محیط کشور ما سایه گسترده که پلیس می         

تحت شرایطی که روشنفکران انقالبی خلق فاقد هر گونه رابطه مستقیم و استوار با                .  منافع خلق را به دست آورد     

توده خویشند، ما نه همچون ماهی در دریای حمایت مردم، بلکه همچون ماهیهای کوچک و پراکنده در محاصره                    

وحشت و خفقان، فقدان هر نوع شرایط دمکراتیک، رابطه ما را با مردم             .  بریم  ها و مرغان ماهیخوار به سر می        تمساح

های ارتباط نیز     ثمرترین شیوه   ترین و در نتیجه کم      حتی استفاده از غیرمستقیم   .  خویش بسیار دشوار ساخته است    

ارتباطیم، کشف و سرکوبی ما       تا با توده خویش بی    .  همه کوشش دشمن برای حفظ همین وضع است       .  آسان نیست 

، باید  برای اینكه پایدار بمانیم، رشد كنیم و سازمان سیاسی طبقه كارگر را به وجود آوریم                .  آسان است 

کتاب رد تئوری بقاء      «.ای مستقیم و استوار به وجود آوریم        طلسم ضعف خود را بشکنیم، باید با توده خویش رابطه         

هم با شبیه چنین وضعیتی       8412در دوره دیگری یعنی دهه        .تأکید از من است     -8و ضرورت مبارزه مسلحانه ص    

و اما، به نظر می رسد که در اینجا موضوع طبقه کارگر و اتحاد و وحدت سوسیالیست ها و                            .  روبرو هستیم 

کمونیست هایش مورد نظر نیست، حزب و سازمان سیاسی طبقه کارگر بیشتر ازاینکه  وجود وحدت بین کارگران                   

اى، متون    اما اگر در مورد مسائل نظرى و یرنامه         »کمونیست مورد نظر و الزم باشد، حزبی مورد نظر است که               

مصوب نقش بسیار مهمى در استوارى و پایدارى حزب ایفا میکنند، در زمینه روشهاى عملى و موازین جا افتاده                      

کار حزبى، روابط تعریف شده و جا افتاده درون حزبى و پراتیک عملى حزب که به این موازین و روشها خصلت                         

با همین درجه از اهمیت، وجود کادرهاى حزبى است          .  اى دارند   سنتهاى تثبیت شده میبخشد نقش تعیین کننده      
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حزب كمونیست ایران در گرو      ،  سخنرانی منصور حکمت        «...که مسلط به سبک کار کمونیستى هستند؛           

کمونیست تبدیل به حزب برنامه و روش و        -یعنی حزب کمونیست کارگران آگاه، کارگران سوسیالیست            چیست؟

شیوه کمونیستی و تعدادی انسانها ئی که معلوم نیست و اصال مهم نیست که منشاء طبقاتی شان چیست، به نام                      

( مارکسیسم انقالبی )، بعبارت دیگر حزب طبقاتی به حزب برنامه، حزب ایده ها ی خوب مارکسیستی                   “  کادر”

مبدل به حزبی می گردد که برای گرفتن قدرت              0221و    0228چنین حزبی در سالهای      .  تبدیل می گردد     

سیاسی، دیگر نه تنها به وجود شوراهای کارگران نیازی ندارد بلکه  به وجود خود طبقه کارگر هم لزومیتی پیدا                       

از جمعیت ایران سکوالر است و با چنین سکوالرهائی و حتی خیلی کمتر اعالم               %(  3)نمی کند، زیرا که درصدی      

 . می شود که می توان و باید قدرت سیاسی را گرفت 

یک غروب تابستان هنگامی که با پدرم از گندم درو کردن بر می                .  ساله بودم   1من خوب یادم هست که         -*0

ساله نمی تواند درو کند، ولی دسته های درو شده را یکی یکی می کشیدم       1البته، مسلم است که کودک . گشتیم

و دریک مکان جمع می کردم، در هر صورت من روی بار دسته های درو نشسته بودم و پدرم در جلوی خر قدم                         

روستا و دو روستای      4در  .  ناگهان شروع به گفتن این کرد که پسرم، من می خواهم چیزی به تو بگویم                .  می زد 

تابستان ها بعلت کم شدن     .  نزدیک تر به طرف شیروان، شهرستانی در استان خراسان، خان هائی باغ انگور داشتند             

آب هم در فصل تابستان بعلت      .  آب و فصلی که باغ های انگور برای بهتر شدن، احتیاج بیشتر به آب پیدا می شد                 

خان ها دستور می دادند که برای چند روز، آب تمام دهات باالتر، باید سرازیر می شد و                      .  گرما کمتر می شود   

چنین روزهائی در یک تابستان به روزی بر خورده بود که نوبت  آب ما                »:  پدرم گفت .  باغاتشان را آبیاری می کرد    

. داشت جاهائی خشک می شد    .  من رفتم و به یک زمین یونجه کاری شده ی کوچک که داشتیم، نگاه کردم               .  بود

در همین موقع مهتر خان با اسب و شالق بدست          .  من فکر کردم که کمی آب را باز کنم و همین کار را انجام دادم              

خان .  او گزارش داد که من چنین کاری کرده ام        .  مرا با توهین و تحقیر جلو اسب انداخت و برد، پیش خان           .  رسید

، «.خان خان است و دستور خان را باید اطاعت کرد         .  یک سیلی محکم به من زد و گفت که دیگر از اینکارها نکن             

ساله تعریف    1هنوز هم برای خودم سئوال است که چرا؟ پدرم این مسئله را آن روز برای من بچه                    .  نقل از ذهن  

روز بعد از آن مریض شد و با  02من بعد نیز نتوانستم دلیل آنرا از پدرم بپرسم، زیرا که پدرم نمی دانم شاید، . کرد
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زخم و درد سیلی خوردن را  برای من به ارث گذاشت تا من هم در اواخر سال     . آنکه، هنوز زیاد پیر نبود، فوت کرد

از رئیس ساواک در شهر تبریز به جرم رفتن روی قبر صمد بهرنگی و همکاری نکردن با ساواک ددمنش                        8434

شاهنشاهی سیلی بخورم و از پدرم اگر که مال دنیائی که نداشت بمن نرسید، سیلی خوردن را بعنوان میراث                         

 .  داشته باشم

بود که کارگر جوانی تازه از زندان آزاد شده  بود و ما به دیدارش                 8435یادم نمی رود که در نیمه دوم سال           -*4

نفر بودیم و خواستیم با او وداع کرده          4ما  .  صدای تظاهر کننده گان را شنیدیم     .  در حین خوردن غذا بودیم    .  رفتیم

هم ما و هم مادرش اصرار کردیم که او پیش مادرش بماند، ولی             .  او نیز بلند شد   .  و برای شرکت در تظاهرات برویم     

از سمت دیگر   (  خیابان شهناز جنوبی  )آن روز، جلوی کنسولگری ترکیه       .  رضایت نداد و ما ناعالج قبول کردیم        

خیابان و از باالی ساختمان کنسولگری آمریکا، اگر اسمش را خوب به یاد داشته باشم، دست غفور کارگر جوان  و                      

تازه آزاد شده بعنوان زندانی سیاسی، هوادار و سمپات سازمان چریک های فدائی خلق در دست من، با گلوله ای از    

البته ما غفور عزیزمان را سوار آمبوالنس       .  سالح صدا خفه کن، سینه اش شکافته شد و بر روی سینه ی من افتاد               

در چهار راه شهناز مورد گلوله باران با گاز اشک           .  کرده و به بیمارستان فرستادیم و خودم به تظاهرات ادامه دادم           

در حین فریاد کشیدن و تشویق      .  از آنجا خالص شده، بسوی راه آهن حرکت کردیم        .  آور و خفه کننده قرار گرفتیم   

من فقط  .  تظاهرکننده گان بودم که دیدم در چند قدمی من، یک لباس شخصی با هفت تیر مرا نشانه گرفته است                  

کاری که کردم، این بود که به چشمانش نگاه کردم و عقب عقب برگشته و خود را به کوچه ای رسانده،  از دید و                          

 .تیر رأس او خودم را پنهان کردم و دو باره از سر دیگر کوچه به تظاهرات پیوستم

 : لینک زندگی نامه محمد حرمتی با نام سازمانی مسعود -*3

http://19bahman.net/biography/bio_HormatiPour.htm 

 :لینک سرود ابراهیم در آتش -*3

http://www.ganjnama.com/View/5050/5062/501176/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%

D9%85%D9%84%D9%88_Ahmad-Shamloo.html 
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